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Agricultura e do Abastecimento, na prática de cutivos. Conclamação aos Parlamentares signatá-
fraude na liberação de recursos para projetos de rios de requerimento de criação de Comissão Par-
eletrificação rural. 13538 lamentar de Inquérito para manutenção da assina-

JOÃO FASSARElLA - Renúncia dos tura .............•.......................................................... 13543

Deputados envolvidos em denúncias de práti- CANDINHO MATTOS (Pela ordem) - En-
ca de irregularidades na aprovação da emen- caminhamento ao Deputado Aécio Neves, Lídér
da da reeleição dos atuais dententores de do PSDB, de correspondência sobre apoio do
mandatos executivos. Defesa da urgente ins- orador à constituição de Comissão Parlamentar
tauração de Comissão Parlamentar de Inqué- de Inquérito para apuração de denúncias sobre
rito para aprofundamento das investigações venda de votos por Parlamentares para aprova-
sobre o tema........................................................ 13539 ção de proposta de emenda constitucional sobre

ÊNIO BACCI (Pela ordem) _ Solicitação à reeleição dos detentores de mandato executivo... 13544
Presidência de liberação do acesso à Câmara JOSÉ ANíBAL - Excelência da política ha-
dos Deputados de detentores de mandatos parla- bitacional do Governador Mário Covas, do Esta-
mentares ;................................................... 13540 do de São Paulo. Fatalidade das mortes de sem

PRESIDENTE (José Maurício) - Convoca- teto durante operação militar paulista para deso-
ção a plenário do Diretor da Coordenação de Se- cupação de prédio. Apoio à Comissão de Sindi-
gurança legislativa da Câmara dos Deputados. cância criada para apuração de denúncias do en-
Designação de comissão de deputados para volvimento de Deputados na venda de votos para
cumprimento de recomendação da Presidência... 13540 a aprovação da emenda da reeleição dos atuais

DOlORES NUNES _ Lançamento, pelo detentores de mandatos executivos...................... 13544

Governador Siqueira Campos, do Estado do To- ANTONIO GERALDO - Conveniência de
cantins, da primeira etapa do Programa de Infor- pronunciamento à Nação, pelo Presidente Fer-
matização da Escola Pública. •........•.•................... 13540 nando Henrique Cardoso, acerca do episódio da

WAlDOMIRO FIORAVANTE _ Solicitação compra de votos para aprovação da proposta de
à Mesa Diretora da Casa de não-aceitação, até emenda à Constituição de reeleição dos atuais
apuração dos fatos, do pedido de renúncia dos detentores de mandatos executivos. 13545

deputados envolvidos na venda de voto para ARTHUR VIRGíLIO - Defesa, pelo PSDB,
aprovação da emenda da reeleição dos atuais da integridade moral do Ministro Sérgio Motta,
detentores de mandatos executivos...................... 13541 das Comunicações. 13546



13442 Quinta-feira 22 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 1997

MARCELO BARBIERI - Moção resultante são. Medidas governamentais para coibição de
de encontro de Presidentes de Diretórios Esta- suas apresentações............................................... 13556
duais do PMDB na Capital Federal. 13546 AGNELO QUEIROZ - Questão de ordem

ARTHUR VIRGíLIO (Pela ordem) - Posi- sobre impedimento da entradSl de visitantes na
ção do PSDB em relação aos trabalhos da Co- Casa....................................................................... 13557
missão de Sindicância instaurada pela Casa para PRESIDENTE (Nelson Trad) - Resposta à
apuração de denúncias veiculadas pela imprensa questão de ordem do Deputado Agnelo Queiroz.. 13557
sobre compra de votos de Deputados durante a PHILEMON RODRIGUES - Questão de or-
apreciação da proposta governamental de reelei- dem sobre cumprimento das formalidades legais
ção dos atuais detentores de mandatos executi- para apreciação do Projeto de Lei nll 2.161, de
vos. 13547 1996, de autoria do orador, referente aos contra-

MARCELO BARBIERI (Pela ordem) - Con- tos de gestão. 13557
veniência de instalação de CPI após a conclusão PRESIDENTE (Nelson Trad) - Resposta à
dos trabalhos da Comissão de Sindicância ins- questão de ordem do Deputado Philemon Rodri-
taurada pela Casa para apuração de denúncias gues. 13557
veiculadas pela imprensa sobre compra de votos ARNALDO FARIA DE SÁ - Associação do
de Deputados durante a apreciação da proposta orador às preocupações da Federação das Asso-
govemamental de reeleição dos atuais detento- ciações Sindicais e Profissionais de Servidores
res de mandatos executivos.................................. 13547 do Município de São Paulo relativamente à vota-

ARTHUR VIRGíLIO (Pela ordem) - Reafir- ção da reforma administrativa. 13557
mação da posição do PSDB em relação aos tra- VALDEMAR COSTA NETO - Necessidade
balhos da Comissão de Sindicância instaurada de impedimento da construção da Hidrovia Para-
pela Casa para apuração de denúncias veicula- guai-Paraná para preservação do Pantanal
das pela imprensa sobre compra de votos de De- Mato-Grossense. 13558
putados durante a apreciação da proposta gover- MOISÉS L1PNIK - Relevância dos projetos
namental de reeleição dos detentores de manda- Bem Morar e Centros de Produção Comunitária
to executivo............................................................ 13548 desenvolvidos pela S..- Suely Campos, Primeira

MARCELO BARBIERI (Pela ordem) - De- Dama e Secretária Estadual do Trabalho e Bem-
bate de alto nivel realizado entre o orador e o De- Estar Social do Estado de Roraima. 13559
putado Arthur Virgílio............................................. 13548 MARIA VALADÃO - Escalada da violência

VALDIR COLATTO - Denúncia da Coope- no País. Reestruturação das Polícias Civil e MiIi-
rativa Regional Agropecuária de Campos Novos tar. 13560
Ltda., do Estado de Santa Catarina, de imposição FAUSTO MARTELLO - Criação de Comis-
aos produtores de semente, pela empresa Mon- são Parlamentar de Inquérito para apuração de
soy S/A, de contrato de recebimento de royalty denúncias sobre venda de votos por Parlamenta-
pela multiplicação e comercialização de semen- res a favor da proposta de emenda constitucional
teso 13548 sobre reeleição dos detentores de mandato exe-

CUNHA BUENO - Acompanhamento, pe- cutivo...................................................................... 13560
las Comissões de Economia, Indústria e Comár- ALEXANDRE SANTOS - Transcurso do
cio e de Relações Exteriores e de Defesa Nacio- aniversário do Município de Itaboraí, Estado do
nal, do processo de criação, pelo Banco do Bra- Rio de Janeiro - 22 de maio.................................. 13562
sil, de companhia seguradora de crédito à expor- CONFÚCIO MOURA - Inviabilidade de pa-
tação. 13555 gamento de financiamentos junto ao Banco da

CLÁUDIO CHAVES - Apresentação de Amazônia S/A, via Fundo Constitucional do Nor-
projeto de lei sobre alteração da Lei nll 7.674, de te, PLANAFLORO - Plano Agropecuário e Ao-
1988, que autoriza a doação à Academia Nacio- restal de Rondônia, e FUNDAGRO - Fundo de
nal de Medicina, pelo Instituto de Administração Desenvolvimento Agroindustrial, no Estado de
Financeira da Previdência e Assistência Social, Rondônia................................................................ 13563
de imóveis destinados à instalação de centros de JORGE TADEU MUDALEN - Lançamento,
estudo e pesquisa. 13555 pelo Governo Federal, do Programa Nacional de

EDINHO BEZ - Realização do 66ll Encon- Combate ao Desperdício de Água. 13564
tro Nacional da Indústria da Construção - ENIC, MURILO PINHEIRO - Adoção de política
em Brasília, Distrito Federal. 13555 habitacional para a população de baixa renda...... 13565

COSTA FERREIRA - Perniciosidade de JOÃO MENDES - Atraso do pagamento,
programas exibidos pelas emissoras de televi- pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, dos
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benefícios devidos a pensionistas do Instituto de
Previdência do Rio de Janeiro -IPERJ. 13566

ROMEL ANIZIO - Crescimento, acima da
média nacional, do Produto Interno Bruto - PIB,
do Estado de Minas Gerais. 13567

USHITARO KAMIA - Razões da escalada
de rebeliões em presídios e delegacias do País.
Urgente votação do Projeto de Lei nll 2.684, de
1996, que altera os arts. 43, 44, 45, 46, 47, 55 e
77 do Código Penal brasileiro. .............................• 13568

JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS 
Falecimento do agricultor e pecuarista Márcio An-
drade. •....•.......•.......•...•.......•..•..•........•.•..•..............• 13569

CANDINHO MATTOS - Lançamento, pela
Caixa Econômica Federal, de novo programa de
financiamento da casa própria. .....•..................•...• 13569

MARTA SUPLlCY - Anúncio de encami
nhamento de denúncia ao Ministério da Justiça
para averiguação da responsabilidade pela ex
ploração de cena de racismo envolvendo criança
nua em arena de rodeio do Município de Pirajuí,
Estado de São Paulo. Violência policial na deso
cupação de conjunto habitacional em São Paulo,
Estado de São Paulo. 13570

AUGUSTO CARVALHO - Inauguração de
hospital da Rede Sarah de Hospitais do Aparelho
Locomotor, em Belo Horizonte, Estado de Minas
Gerais. Excelência do desempenho da institui-
ção......................................................................... 13571

JOSÉ EGYDIO - Rigorosa apuração das
denúncias sobre o envolvimento de Deputados
na venda de votos para aprovação da proposta
de emenda à Constituição de reeleição dos de-
tentores de mandato executivo. 13572

RUBEM MEDINA - Posicionamento do
Brasil no tocante à criação da Área de Uvre Co-
mércio das Américas - ALCA. .........•................•... 13572

JAQUES WAGNER - Vitórias obtidas pelo
Sindicato dos Rodoviários de Salvador, Estado
da Bahia. Defesa de aprovação do Projeto de Lei
nll 2.260, de 1996, de autoria do orador, referente
à jornada de trabalho de motoristas de caminhão
e ônibus em rodovias. 13573

SALATIEL CARVALHO - Documento en
caminhado pelo Supremo Concílio da Igreja
Presbiteriana do Brasil em protesto contra a
aprovação de projeto de lei sobre legalização da
união entre homossexuais. ..............•...............•.... 13574

ARY KARA - Transcurso do 140lI aniversá
rio do Município de Caraguatatuba, Estado de
São Paulo, e do 5º aniversário de emancipação
político-administrativa do Município de Potim, Es-
tado de São Paulo. ........................................•....... 13577

FREIRE JÚNIOR - Descentralização do
Sistema Único de Saúde - SUS. 13578

v - Grande Expediente

RICARDO RIQUE - Relevância da prioriza
ção, pelo Governo Federal, do projeto de trans
posição das águas do rio São Francisco.....•..•••.•.

SÉRGIO CARNEIRO (Pela ordem) - Con
siderações sobre a realização do Exame Nacio
nal de Cursos (Provão) pelo Ministério da Educa-
ção e do Desporto .

AIRTON DIPP - Encarte "O trigo no Merco
sul", do jornal O Nacional, de Passo Fundo. Im
portância do trabalho desenvolvido pela Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRA-
PA, sobre o assunto.••.......••....•...•...•...............••.••.

NEIVA MOREIRA (Como Líder) - Congra
tulações ao PMDB pelo posicionamento favorável
à constituição de Comissão Parlamentar de In
quérito para apuração de denúncias sobre venda
de votos por Parlamentares a favor da proposta
de reeleição dos atuais detentores de mandatos
executivos. Recomendação aos Parlamentares,
pelo Deputado Inocêncio Oliveira, de esvazia
mento da Câmara dos Deputados para não-vota
ção de destaques apresentados pela Oposição à
proposta governamental de reforma administrati-
va.•..•••..........••.....•.....•..••......••.••..•....••..••..•...•...•.....

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (Pela or
dem) - Defesa de transferência, para a Justiça
Comum, do julgamento de crimes praticados por
policiais militares. Protesto contra a atribuição, ao
Governador Mário Covas e à Polícia Militar do
Estado de São Paulo, da responsabilidade por
atos de violência ocorridos no cumprimento de
determinação judicial em ação de reintegração
de posse...............•..........•...........•....•......•.•...........

ALEXANDRE CARDOSO (Pela ordem) 
Confiança no cumprimento de acordo firmado entre
o Líder do Governo na Câmara dos Deputados e a
Oposição sobre votação de destaque acerca de es
tabelecimento de subteto salarial no âmbito do ser-
viço público..•.•...........••.•......•.................•...........•..••

AGNELO QUEIROZ (Pela ordem) - Assas
sinato de trabalhadores sem teto pela Polícia Mili
tar do Estado de São Paulo. Repúdio ao trata
mento dispensado pelos governantes do PSDB
às questões sociais. Protesto contra a anunciada
intervenção do Governo Federal na Polícia Militar
do Distrito Federal........•......................••..........•...••

FERNANDO GABEIRA (Como Líder) 
Protesto contra a defesa, pelo Governador Mário
Covas, da atuação da Polícia Militar do Estado de
São Paulo....•...........................••..••.......................•

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (Pela or
dem) - Contradita ao pronunciamento do Deputa
do Fernando Gabeira sobre atuação do Governo
e da Polícia Militar do Estado de São Paulo .

13579

13583

13584

13587

13588

13588

13589

13590

13590
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RUBENS COSAC (Pela ordem) - Aplauso posta, pela Presidência, da questão de ordem
à iniciativa do Governador Maguito Vilela, do Es- formulada pela oradora. 13600
tado de Goiás, de encaminhamento de projeto de PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta
emenda à Constituição relativo à inclusão do Mi- às questões de ordem dos Deputados Miro Tei-
nistério Público nos Tribunais de Contas do Esta- xeira e Sandra Starling. 13600
do e dos Municípios............................................... 13591 MIRO TEIXEIRA (Pela ordem) - Acerto da

BENEDITO GUIMARÃES (Pela ordem) - decisão da Presidência 13600
Anúncio da apresentação de requerimento de in- SANDRA STARLlNG (Pela ordem) - Pedi-
formações ao Ministério da Previdência e Assis- do de esclarecimentos à Presidência sobre ma-
tência Social sobre penhora, pelo Instituto Nacio- nutenção de prazo para apresentação, por escri-
nal de Seguro Social-INSS, de bens da Funda- t d - d tã de rde 13601o, as razoes a ques o o m...•.••.••...........
ção Esperança, do Município de Santarém, Esta-
do do Pará, e de indicação ao Poder Executivo PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta
de envio ao Congresso Nacional de projeto de lei à Deputada Sandra Starling. •..••.........•.•.....•.......... 13601
de denominação da BR-163, que liga Santarém, PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta
Estado do Pará, a Cuiabá, Estado do Mato Gros- à questão de ordem formulada pelo Deputado
so, de Rodovia Deputado Sylvio Braga. 13591 José Genoíno na sessão de 20 de maio corrente. 13601

JOSÉ MAURíCIO (Pela ordem) - Nota da Usaram da palavra pela ordem os Srs. De-
Associação Nacional dos Jornais em defesa da putados JOSÉ GENOíNO O INOC~NCIO OLl-
pequena imprensa do Estado do Rio de Janeiro. VEIRA. .........•...............................•.••...•.......•..•....... 13601
Artigo MA genitália do Clinton", de autoria de Ve- PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
ríssimo, publicado no Jornal do Brasil. Apoio à de recursos do Deputado Barbosa Neto contra o
urgente instauração de Comissão Parlamentar de não-acolhimento da Emenda Aglutinativa n2 4. .... 13602
Inquérito para apuração de denúncias de envolvi-
mento de Deputados na venda de votos para Usaram da palavra para orientação das

- da d di' - do' respectivas bancadas os Srs. Deputados INO-
aprovaçao emen a a ree elçao s atuars CÊNCIO OLIVEIRA, JOSÉ GENOíNO, AÉCIO
detentores de mandatos executivos...................... 13592 NEVES, GEDDEL VIEIRA LIMA, MOISES L1P-

WALTER PINHEIRO (Pela ordem) - Ris- NII<, ARNALDO FARIA DE SÁ, SERGIO AROU-
cos da aprovação, pela Comissão Especial de CA, BENITO GAMA............................................... 13602
Telecomunicações, do projeto de lei sobre a or-
ganização do serviço de telecomunicações, a Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
criação e o funcionamento de órgão regulador e BARBOSA NETO. 13603
outros aspectos funcionais.................................... 13594 PRESIDENTE (Michel Temer) - Rejeição

VI- Ordem do Dia do recurso. 13603

MIRO TEIXEIRA - Questão de ordem so
bre eficácia dos pedidos de renúncia apresenta
dos pelos Deputados João Maia e Ronivon San
tiago. Impossibilidade de investigação dos atos
dos ex-Parlamentares pela Comissão de Consti
tuição e Justiça e de Redação, tendo em vista a
inexistência de processo formalizado contra eles.
Apelo aos Deputados da base governista para
apoiamento a requerimento de instauração de
Comissão Parlamentar de Inquérito para apura
ção de venda de votos em favor da emenda de
reeleição dos atuais detentores de mandatos
executivos. 13598

GERSON PERES - Contradita à questão
de ordem do Deputado Miro Teixeira.................... 13599

SANDRA STARLlNG - Questão de ordem
sobre manutenção de prazo deferido pela Presi
dência à oradora para apresentação, por escrito,
dos argumentos informadores de questão de or
dem levantada. Sustação da publicação dos ex
pedientes formalizadores da renúncia até a res-

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
ARNALDO FARIA DE SÁ. 13603

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
de requerimento de criação de Comissão Externa
destinada a averiguar a situação de violência
contra a ocupação do Movimento dos Sem Terra
pela Moradia do ABC do conjunto habitacional lo
caJizado na antiga Fazenda Juta, Zona Leste de
São Paulo, Estado de São Paulo. .....•...............•... 13604

Usaram da palavra para encaminhamento
de votação os Srs. Deputados JOSÉ ANIBAL,
FERNANDO GABEIRA. 13604

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados JOSÉ
ANíBAL, JOSÉ MACHADO, JOSÉ LOURENÇO,
WAGNER ROSSI, SERGIO AROUCA, DUILlO
PISANESCHI, ODELMO lEÃo, AÉCIO NEVES,
INOCÊNCIO OLIVEIRA......................................... 13605

Usaram da palavra pela ordem os Srs.
Deputados SERGIO AROUCA, FERNANDO
GABEIRA, LUIZ EDUARDO GREENHALGH. .... 13608
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PRESIDENTE (Michel Temer) - Rejeição Usou da palavra pela ordem, para retifica-
do requerimento. 13609 ção de voto, o Sr. Deputado JOSÉ MAURíciO.... 13616

PRESIDENTE (Michel Temer) - Continua- Usou da palavra pela ordem, para registro de
ção da votação, em primeiro turno, da Proposta presença, o Sr. Deputado JURANDYR PAIXÃO. .... 13617
de Emenda à Constituição nll 173-B, de 1995, OCTÁVIO ELlSIO _ Requerimento para
que modifica o Capítulo da Administração Públi- criação de Comissão Permanente para acompa-
ca, acrescenta normas às Disposições Constitu- nhamento do processo de negociação da Área
cionais Gerais e estabelece normas de transição. 13609 de Livre Comércio das Américas - ALCA, e de

PRESIDENTE (Michel Temer) - Requeri- convocação, pela Comissão de Relações Exterio-
mento nll 17 de Destaque para Votação em Se- res e de Defesa Nacional da Câmara dos Depu-
parado do inciso XII do art. 37, constante do art. tados, do Ministro Luiz Felipe Lampréia, das Re-
311 do substitutivo. 13609 lações Exteriores, para debates sobre o 111 En-

Usaram da palavra pela ordem os SIs. DepUa- contro das Américas, realizado em Belo Horizon-
dos INOCÊNCIO OUVEIRA E ALEXANDRE CAR- te, Minas Gerais..................................................... 13617
DOSO..................................................................... 13610 PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra-

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa- mento da votação. Adiamento da votação por fal-
do MOREIRA FRANCO, Relator da matéria........ 13610 ta de quorum......................................................... 13617

Usaram da palavra para orientação das Apresentação de proposições: CLÁUDIO
respectivas bancadas os Srs. Deputados INO- CAJADO; HERMES PARCIANELLO; JÚLIO RE-
CÊNCIO OLIVEIRA, GEDDEL VIEIRA LIMA, DECKER; ELIAS MURAD; JOÃO PAULO; SER-
ALDO ARANTES, GERSON PERES, SERGIO GIO CARNEIRO; CUNHA BUENO; ALEXANDRE
AROUCA, ALDO ARANTES, ALEXANDRE CAR- SANTOS; FERNANDO GABEIRA; PAULO RO-
DOSO, AÉCIO NEVES, ARLINDO VARGAS, CHA; CARLOS NELSON; MIRO TEIXEIRA; FLÁ-
PAULO ROCHA, ODELMO LEÃO, INÁCIO AR- VIO PALMIER DA VEIGA; MURILO DOMINGOS;
RUDA, PEDRO VALADARES, INOCÊNCIO OLl- MURILO DOMINGOS E OUTROS; VALDIR Ca-
VEIRA, ODELMO LEÃO, SILVIO TORRES, AR- LATO; BENEDITO GUIMARÃES; FÁTIMA PE-
LINDO VARGAS, PEDRO VALADADES.............. 13611 LAES; MARISA SERRANO; SRS. LíDERES;

Usou da palavra pela ordem, para retifica- INÁCIO ARRUDA; RICARDO BARROS; JOSÉ
ção de voto, o Sr. Deputado PADRE ROQUE...... 13615 PIMENTEL; LUCIANO ZICA; PAULO PAIM. 13619

Usaram da palavra para orientação das Usou da palavra pela ordem, para registro de
respectivas bancadas os Srs. Deputados INÁCIO presença, o Sr. Deputado Zé Gomes da Rocha 13664
ARRUDA, MARIA ELVIRA. 13615 Vii-Comunicações Parlamentares

NILMÁRIO MIRANDA (Pela ordem) -
Anúncio de visita de Subcomissão da Comissão ELIAS MURAD - Solicitação à Liderança
de Direitos Humanos a São Paulo para averigua- do PSDB de reconsideração do pedido de retira-
ção dos fatos determinantes do assassinato de da, pelo orador, da assinatura de requerimento
sem - teto naquela capitaL.................................. 13615 para criação de Comissão Parlamentar de Inqué

rito destinada à apuração de denúncias sobre
Usou da palavra pela ordem, para registro venda de votos por Parlamentares a favor da pro-

de voto, o Sr. Deputado SIMÃO SESSIM. ......•..... 13616 posta de reeleição dos atuais detentores de man-

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (Pela or- datos executivos. 13664
dem) - Constituição, pela Assembléia Legislativa
do Estado de São Paulo, de Comissão para ave- RICARDO GOMYDE (Pela ordem) - Regis-
riguação dos fatos determinantes de assassinato tro de voto. 13665

de sem-teto naquela capital. Celebração de acor- TUGA ANGERAMI - Apoio do Governador
do para a retirada dos invasores de conjunto ha- Mário Covas, do Estado de São Paulo, à Comis-
bitacional em São Paulo, Estado de São Paulo. são Externa destinada à averiguação dos respon-
Empenho do Governador Mário Covas em defesa sáveis por episódio envolvendo a Polícia Militar e
dos direitos humanos. ...........................•......•........ 13616 trabalhadores sem teto.......................................... 13665

Usou da palavra para orientação da respecti- PAULO DELGADO (Pela ordem) - Regis-
va bancada o Sr. Deputado BASíLIO VIUANI. 13616 tro de presença no Congresso Nacional de reito-

INOCÊNCIO OLIVEIRA (Pela ordem) - In- res de universidades mineiras............................... 13666
formação aos Parlamentares sobre realização de INÁCIO ARRUDA - Defesa de aprovação
sessão extraordinária da Câmara dos Deputa- de proposta de autoria do orador e do Deputado
dos.Promessa de cumprimento de acordos com a Paulo Paim sobre redução da jornada de trabalho
Oposição................................................................ 13616 para quarenta horas semanais.............................. 13666
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13680

13680
a) Nomeação: Demerval de Urna e Souza

e Francisco José Pinheiro Brandes Júnior.•........••
4 - ATA DA MESA - 21 Extraordinária da 3'

Sessão Legislativa da 5()1 Legislatura, em 21-5-97.•

COMISSÕES

5 - DISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS

a) Comissão de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias, n.1I 4, em 21-5-97......•

b) Comissão de Rnanças e Tributação, n.1I

17, em 21-5-97 .
c) Comissão de Relações Exteriores, n.1I 6,

em 21-5-97 .

6 - REDISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS

a) Comissão de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias, n.1I 3, em 21-5-97•••••••

b) Comissão de Rnanças e Tributação, n.1I

10, em 21-5-97 .

7-MESA·

8 - LrDERES E VlCE-ÚDERES

9 - COMISSÕES

SUPLEMENTO
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FERNANDO FERRO (Pela ordem) - Enca- - Referente ao Recurso n.1I 154197 (Conta
minhamento à Mesa"de documento recebido pelo decisão em questão de ordem da Presidência da
orador referente ao automóvel Ford Taurus, placa Comissão Especial destinada a apreciar e dar
FHC 2002, estacionado junto à residência do Mi- parecer sobre o PL n.1I 821/95 e apensados)........ 13680
nistro Sérgio Motta, das Comunicações. .••..••....••. 13667 3 _ ATOS DO PRESIDENTE

CHICO VIGILANTE - Defesa de instalação
de CPI para apuração de denúncias veiculadas
pela imprensa sobre compra de votos de Deputa
dos durante a apreciação da proposta governa
mental de reeleição dos atuais detentores de
mandatos executivos. ...•.•.••..••.•..••.....•••..•.•.....•.••... 13667

GERSON PERES - Preocupação do ora
dor com o decréscimo da receita.de contribuição
para o Serviço Nacional de Aprendizagem Indus
trial. Inconstitucionalidade da cobrança, pelo Go
verno Federal, do salário-educação da entidade,
e do acolhimento, pela Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, do entendimento do § 4!1
do art. 55, relativamente à possibilidade de sus
pensão do processo de cassação dos Deputados
envolvidos no escândalo da compra e venda de
votos a favor da proposta de emenda à Constitui
ção de reeleição dos atuais detentores de man-
datos executivos•..••,.............................................. 13668

ARNALDO FARIA DE SÁ - Conotação p0

lítica da aceitação, pela Casa, da renúncia dos
Deputados envolvidos no episódio da venda de
votos a favor da proposta de emenda à Constitui
ção de reeleição dos atuais detentores de man-
datos executivos. •..•..••...•..•.••.•..•...••....•.........•.•..•..• 13670

VIU - ENCERRAMENTO

2 - DES~ACHO DA PRESID~NCIA

Renúncia dos Deputados: Renivon Santia
go e João Maia, sairá publicada em suplemento a
este Diário.

Ata da 721. Sessão, em 21 de maio de 1997
Presidência dos Srs.: Michel Temer, Presidente, Ubiratan Aguiar, 19 Secretário

Nelson Trad, 2º Secretário, José Maurício 1º Suplente de Secretário, Wagner Salustiano
29 Suplente de Secretário, Nilson Gibson, § 2!l do artigo 18 do Regimento Interno

ÀS 14 HORAS COMPARECEM OS Roraima
SENHORES:

Michel Temer
Severino Cacalvanti
Ubiratan Aguiar
NelsonTrad
Paulo Paim
Efraim Morais
José Maurício
Luciano castro.

Alceste Almeida - PFL; Francisco Rodrigues 
PFL; Moisés Lipnik - PTB; Robério Araujo - PFL;
Salomão Cruz - PSDB.

Amapá

Antônio Feijão - PSDB; Eraldo Trindade 
PTB - Fátima Pelaes - PSDB; Gervásio Oliveira 
PSB; Murilo Pinheiro - PFL; Raquel Capiberibe 
PSB; Sérgio Barcelos - PFl; Valdenor Guedes 
PPB.
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.Pará

Anivaldo Vale - PSDB; Antônio Brasil - BIo
coIPMDB; Benedito Guimarães - PPB; Elcione Bar
balho - BlocoIPMDB; Gerson Peres - PPB; Giovan
ni Queiroz - BlocoIPDT; Hilario Coimbra - PSDB;
José Priante - BlocolPMDB; Mário Martins - BIo
coIPMDB; Olavio Rocha - PSDB; Paulo Rocha 
BlocoIPT; Raimundo Santos - PFL; Socorro Gomes
- BlocoIPCdoB; Vic Pires Franco - PFl.

Amazonas

Alzira Ewerton - PSDB; Arthur Virgílio - PSDB;
Atila Uns - PFL; Claudio Chaves - PFl; Euler Ribei
ro - PFl; João Thome Mestrinho - BlocoIPMDB;
Pauderney Avelino - PFl.

Rond6nla

Confucio Moura - BIocoIPMDB; Expedito Junior
- PL; Marinha Raupp - PSDB; Moisés Bennesby 
PSDB; Oscar Andrade - BIocoIPMDB; Silvemani San
tos-PPB.

Acre

Cartos Aírton - PPB; Celia Mendes ...,. PFL; Os
mir Uma - PFL; Regina Uno - BlocolPMDB; Zila Be
zerra-PFl.

Tocantins

Antônio Jorge - PPB; Darci Coelho - PPB; Do
lores Nunes - PPB; João Ribeiro - PPB; Osvaldo
Reis - PPB; Paulo Mourão - PSDB; Udson Bandeira
- BlocoIPMDB.

Maranhão

Alberico Filho - BlocoIPMDB; Antônio Joaquim
Araujo - PFL; Casar Bandeira - PFl; Costa Ferreira
- PFL; - Eliseu Moura - PFL; Haroldo Saboia - BIo
colPT; Magno Bacelar - PFL; Marcia Marinho 
PSDB; Mauro Fecury - PFL; Neiva Moreira - BIo
colPDT; Pedro Novais - BlocolPMDB; Remi Trinta 
BlocoIPMDB; Roberto Rocha - PSDB; Sebastião
Madeira - PSDB.

Ceará

Anibal Gomes - BIocoIPMDB; Antônio Balha
mann - PSDB; Amon Bezerra - PSDB; Edson Silva
- PSDB; Firmo de Castro - PSDB; lnacio Arruda 
BlocoIPCdoB; José Unhares - PPB; José Pimentel
BIocoIPT; Leonidas Cristino - PSDB; Nelson Otoch
- PSDB; Paulo Lustosa - BlocoIPMDB; Pimentel
Gomes - PSDB; Pinheiro Landim - BlocoIPMDB;
Raimundo Gomes de Matos - PSDB; Rommel Feijó
- PSDB; Vicente Arruda - PSDB.

Piauí

Alberto Silva - BlocolPMDB; Ari Magalhães 
PPB; B. Sa - - PSDB; Felipe Mendes - PPB; João
Henrique - BlocolPMDB; Julio Casar - PFL; Paes
Landim - PFl.

Rio Grande do Norte

Betinha Rosado - PFL; Cipriano Correia 
PSDB; lbere Ferreira - PFL; João Faustino - PSDB.

Paraiba

Adauto Pereira - PFL; Armando Abilio - Blo
coIPMDB; Enivaldo Ribeiro - PPB; Gilvan Freire 
BlocoIPMDB; Ivandro Cunha Uma - Bloco/PMDB;
José Aldemir - BlocoIPMDB; José Luiz Clerot - Blo
coIPMDB; Ricardo Rique - BlocolPMDB; Roberto
Paulino - BlocolPMDB; Wilson Braga - PSDB.

Pernambuco

Ademir Cunha - PFL; Antônio Geraldo - PFl;
Femando Ferro - BlocolPT; Fernando Lyra - PSB;
Gonzaga Patriota - PSB; Humberto Costa - Blo
colPT; Inocêncio Oliveira - PFL; João Colaço 
PSB; José Chaves - BlocoIPMDB; José Jorge 
PFl; Luiz Piauhyulino - PSDB; Mendonça Filho 
PFl; Nilson Gibson - PSB; Pedro Correa - PPB;
Roberto Fontes - PFL; Salatiel Carvalho - PPB; Sil
vio Pessoa - BIocoIPMDB.

Alagoas

Alberico Cordeiro - PTB; Benedito de lira 
PFl; Ceci Cunha - PSDB; Fernando Torres 
PSDB; José Thomaz Nono - PSDB; Moacyr Andra
de - PPB; Talvane Albuquerque - PFl.

Sergipe

Adelson Ribeiro - PSDB; Bosco Franca 
PMN. Cartos Magno - PFL; Cleonancio Fonseca 
PPB; José Teles - PPB; Marcelo Deda - BlocoIPT;
Pedro Valadares - PSB; Wilson Cunha - PFl.

Bahia

Alcides Modesto - BIocoIPT; Claudio Cajado 
PFl; Coriolano Sales - BlocoIPDT; Domingos Leo
nelli - PSDB; Eujacio Simões - PL; Felix Mendonça
- PTB; Geddel Vieira Urna - BlocolPMDB; Aroldo
lima - BlocolPCdoB; Jaime Fernandes - PFL; Jairo
Azi - PFL; Jairo Carneiro - PFL; Jaques Wagner 
BlocoIPT; João Leão - PSDB; Jonival Lucas - PFL;
José Carlos Aleluia - PFL; José Lourenço - PFL;
José Rocha - PFL; leur Lomanto - PFL; Luiz Alber
to - BIocoIPT; Luiz Braga - PFL; Luiz Moreira - PFL;
Manoel Castro - PFL; Mário Negromonte - PSDB;
Nestor Duarte - BlocoIPMDB; Pedro lrujo - Blo-



Mato Grosso

Gilney Viana - BlocolPT; Murilo Domingos 
PTB; Oswaldo Soler - PSDB; Pedro Henry - PSDB;
Welinton Fagundes - PL.

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - BlocoIPCdoB; Augusto Car
valho - PPS; Chico Vigilante - BlocolPT; Jofran Fre
jat - PPB; Maria Laura - BlocoIPT; O8orio Adriano 
PFL.

Goiás

Aldo Arantes - BlocoIPCdoB; Barbosa Neto 
BlocoIPMDB; João Natal - Bloco/PMDB; Jovair
Arantes - PSDB; Lidia Quinan - BlocoIPMDB; Mar-

São Paulo

Adhemar de Barros Filho - PPB; Alberto Gold
man - BIocoIPMDB; Antônio Carlos Pannunzzio 
PSDB; Arlindo Chinaglia - BlocolPT; Arnaldo Faria
de Sá - PPB; Arnaldo Madeira - PSDB; Ary Kara 
BIocoIPMDB; Carlos Apolinario - BlocoIPMDB; Car
los Nelson - BlocolPMDB; Celso Russomanno 
PSDB; Corauci Sobrinho - PFL; Cunha Bueno 
PPB; Cunha Lima - PPB; Dalila Figueiredo 
PSDB; De Velasco - Bloco/PSD; Delfim Netto 
PPB; Duilio Pisaneschi - PTB; Eduardo Jorge 
Bloco/PT; Fausto Martello - PPB; Fernando Zup
po - Bloco/PDT; Helio Rosas - Bloco/PMDB; Ivan
Valente - BlocolPT; Jair Meneguelli - BlocolPT;
João Mellão Neto - PFL; João Paulo - Bloco/PT;
Jorge Tadeu Mudalen - PPB; José Anibal- PSDB;
José Augusto - Bloco/PT; José Coimbra - PTB;
José de Abreu - PSDB; José Genoíno - Bloco/PT;
José Machado - Bloco/PT; José Pinotti - Blo
coIPMDB; Jurandy Paixão - Bloco/PMDB; Koyu
lha - PSDB; Lamartine Posella - PPB; Luciano
Zica - Bloco/PT; Luiz Eduardo Greenhalgh - Blo
co/PT; Luiz Maxirno - PSDB; Marcelo Babieri 
Bloco/PMDB; Mauricio Najar - PFL; Pedro Yves 
Bloco/PMDB; Ricardo Izar - PPB; Robson Tuma 
Bloco/PSL; Salvador Zimbaldi - PSDB; Silvio Tor
res - PSDB; Tuga Angerami - PSDB; Ushitaro Ka
mia - PPB; Vadão Gomes - PPB; Valdemar Costa
Neto - PL; Vicente Cascione - PTB; Wagner Rossi
- Bloco/PMDB; Welson Gasparini - PSDB; Zulaiê
Cobra - PSDB.

Minas Gerais

Ademir Lucas - PSDB; Aecio Neves - PSDB;
Antônio do Valle - BlocoIPMDB; Aracely de Paula 
PFL; Danilo de Castro - PSDB; Elias Murad 
PSDB; Eliseu Resende - PFL; Genesio Bernardino 
BlocoIPMDB; Herculano Anghinetti - PPB; Hugo Ro
drigues da Cunha - PFL; Ibrahim Abi-Ackel - PPB;
Jaime Martins - PFL; Joana Dare - BlocoIPT; João
Fassarella - BlocoIPT; João Magalhães - Blo
colPMDB; José Rezende - PPB; José santana de
Vasconcellos - PFL; Lael Varella - PFL; Marcio Rei
naldo Moreira - PPB; Marcos Lima - BlocoIPMDB;
Maria EMra - BlocolPMDB; Mauro Lopes - BIo
colPMDB; Nárcio Rodrigues - PSDB; Neif Jabur 
PPB; NilMário Miranda - BlocolPT; Octavio Elísio 
PSDB; Odelrno Leão - PPB; O8manio Pereira 
PSDB; Paulo Delgado - BlocolPT; Paulo Heslander
- PTB; Philernon Rodrigues - PTB; Roberto Brant 
PSDB; Romel Anizio - PPB; Ronaldo Perim - Blo
colPMDB; sandra Starling - BlocoIPT; saraiva Feli
pe - BlocoIPMDB; Sérgio Miranda - BlocoIPCdoB;
Sérgio Naya - PPB; Ti/den santiago - BlocoIPT; Zai
re Rezende - BlocoIPMDB.

Espírito Santo

Adelson Salvador - BlocoIPMDB; Etevaldo
Grassi de Menezes - PTB; Feu Rosa - PSDB; João
Coser - BlocoIPT; Luiz Buaiz - PL; Marcus Vicente
- PSDB; Rita Camata - BlocoIPMDB; Roberto Vala
dão - BlocoIPMDB.

Rio de Janeiro

Alcione Athayde - PPB; Aldir Cabral - PFL;
Alexandre Cardoso - PSB; Alexandre santos 
PSDB; Álvaro Valle - PL; Arolde de Oliveira - PFL;
Candinho Mattos - PSDB; Carlos santana - BIo
colPT; Cidinha Campos - Bloco/PDT; Eurico Mi
randa - PPB; Fernando Gabeira - PV; Fernando
Gonçalves - PTB; Fernando Lopes - Bloco/PDT;
Flávio Palmier da Veiga - PSDB; Francisco Silva
- PPB; Jair Bolsonaro - PPB; Jandira Feghali 
Bloco/PCdoB; João Mendes - PPB; Jorge Wil
son - PPB; José Carlos Lacerda - PSDB; José
Egydio - PL; Laprovita Vieira - PPB; Lima Netto
- PFL; Milton Temer - Bloco/PT; Miro Teixeira
Bloco/PDT; Moreira Franco - Bloco/PMDB; Os
mar Leitão - PPB; Paulo Feijó - PSDB; Roberto
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coIPMDB; Prisco Viana - PPB; Roberto Santos - Campos- PPB; Robson Romero - PSDB; Ronaldo
PSDB; Roland Lavigne - PFL; Sérgio Carneiro - Santos - PSDB; Rubem Medina - PFL; Sérgio Arou-
BlocoIPDT; Severino Alves - BlocoIPDT; Simara EI- ca - PPS; Simão Sessim - PSDB; Vanessa Felippe
lery - BlocoIPMDB; Ursicino Queiroz - PFL; Walter - PSDB.
Pinheiro - BlocoIPT.
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coni Perillo - PSDB; Maria Valadão - PFL; Orcino 1- ABERTURA DA SESSÃO
Gonçal~es - Bloco/PMDB; Pedro Canedo - PL; Pe- O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - A lista
dro Wilson. - BlocoIPT; Sandro Mabel - Blo- de presença registra o comparecimento de 410 Se-
colPMDB; Vllmar Rocha - PFL. nhores Deputados.

Mato Grosso do Sul Esta aberta a sessão.

Dilso Sperafico - Bloco/PMDB; Flávio Derzi - . ~ob.a. ~roteção de Deus e em nome do povo
PPB; Marçal Filho - BIoco/PMDB; Marilu Guimarães brasileIro inICIamos nossos trabalhos.
- PFL; Marisa Serrano - BIoco/PMDB; Oscar Goldo- O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da
ni - BlocolPMDB; Saulo Queiroz - PFL. sessão anterior.

Paraná 11 - LEITURA DA ATA

Abelardo Lupion - PFL; Affonso Camargo 
PFL; Alexandre Ceranto - PFL; Antônio Ueno - PFL;
Basilio Villani - PSDB; Chico da Princesa - PTB; Di1
ceu Sperafico - PPB; Djalma de Almeida Cesar 
Bloco/PMDB; Fernando Ribas Carli - BlocoIPDT;
Flávio Arns - PSDB; Hermes Parcianello - Blo
coIPMDB; João Iensen - PPB; José Borba - PTB;
Luciano Pizzatto '- PFL; Luiz Carlos Hauly - PSDB;
Max Rosenmann - Bloco/PMDB; Moacir Micheletto
- BlocoIPMDB; Nedson.Micheletti - BlocolPT; Nel
son Meurer - PPB; Odilio Balbinotti - PSDB; Padre
Roque - BlocoIPT; Paulo Bernardo - BlocolPT; Pau
lo Cordeiro - PTB; Renato Johnsson - PSDB; Ri
cardo Barros - PPB; Valdomiro Meger - PFL; Wer
ner Wanderer - PFL.

Santa Catarina

Edinho Bez - BlocoIPMDB; Edison Andrino 
Bloco/PMDB; Hugo Biehl - PPB;-João Pizzolatti 
PPB; José Carlos Vieira - PFL; Mário Cavallazzi 
PPB; Milton Mendes - BlocoIPT; Neuto de Conto 
Bloco/PMDB; Paulo Bornhausen - PFL; Paulo Gou
vea - PFL; Raimundo Colombo - PFL; Serafim Ven
zon - Bloco/PDT; Valdir Colatto - BlocoIPMDB; Va
nio dos Santos - Bloco/PT.

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - BlocoIPT; Adroaldo Streck 
PSDB; Adylson Motta - PPB; Aírton Dipp - Blo
co/PDT; Arlindo Vargas - PTB; Augusto Nardes 
PPB; Carlos Cardinal- Bloco/PDT; Darcisio Perondi
- BlocolPMDB; Eliseu Padilha - BlocoIPMDB; Enio
Bacci - BlocoIPDT; Esther Grossi - BlocolPT; Ezidio
Pinheiro - PSDB; Fetter Junior - PPB; Jair Soares 
PPB; Jarbas Lima - PPB; Julio Redecker - PPB;
Luiz Mainardi - Bloco/PT; Matheus Schmidt - Blo
coIPDT; Miguel Rossetto - BlocolPT; Nelson Mar
chezan - PSDB; Odacir Klein - Bloco/PMDB; Paulo
Ritzel - Bloco/PMDB; Renan Kurtz - BlocoIPDT;
Waldomiro Fioravante - Bloco/PT; Wilson Cignachi 
Bloco/PMDB; Veda Crusius - PSDB.

O SR. LAEL VARELLA, servindo como 212 Se
cretário, procede à leitura da ata da sessão antece
dente, a qual é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - Pas
sa-se à leitura do expediente.

O SR. NILSON GIBSON, servindo como 112 Se
cretário, procede à leitura do seguinte:

111 - EXPEDIENTE
OFíCIOS

Exm2 Sr. Ministro Bueno de Souza, Presi
dente do Superior Tribunal de Justiça e do Con
selho de Justiça Federal, nos seguintes termos:

OFíCIO NQ 154/97-STJ/CJF

Brasília, 21 de maio de 1997.
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília - DF

Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar à elevada apre

ciação dos ilustres membros das Casas do Congres
so Nacional, de acordo com o disposto no art. 96, 11,
da Constituição Federal, o incluso projeto de lei, que
dispõe sobre a criação da gratificação pelo efetivo
exercício em Varas Federais de difícil provimento
aos Juizes Federais e Juizes Federais Substitutos,
acompanhado da justificação em anexo.

Valho-me do ensejo para renovar a Vossa Ex
celência protestos de elevado apreço e distinta con
sideração. - Ministro Bueno de Souza, Presidente
do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da
Justiça Federal.

PROJETO DE LEI N2 3.135, DE DE DE 1997

Dispõe sobre a criação da gratifica
ção pelo efetivo exercício em Varas Fede
rais de difícil provimento aos Juizes Fe
derais e Juizes Federais Substitutivos, e
dá outras providências.
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o Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta

e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 12 Fica criada a gratificação pelo efetivo

exercício em Varas Federais de difícil provimento, a
ser concedida aos Juizes Federais e Juizes Fede
rais Substitutos em exercício nas localidades fixadas
em resoluções a serem baixadas pelo Conselho da
Justiça Federal.

Parágrafo único. A gratificação de que trata
este artigo é calculada com base nos percentuais de
quinze por cento sobre a remuneração do cargo, no
caso de exercício em capitais, e de trinta por cento,
nas outras localidades.

Art. 22 A vantagem de que trata esta lei não se
incorpora aos proventos de aposentadoria ou dispo
nibilidade, nem servirá de base de cálculo para a
contribuição previdenciária.

Art. 32 A gratificação de que trata esta lei não
poderá ser percebida cumulativamente com outras
vantagens semelhantes.

Art. 42 Considera-se Vara Federal de difícil pro
vimento, para efeito do disposto no art. 12 desta lei,
as sediadas em área de difícil acesso, inóspitas e de
precárias condições de vida ou em zonas de frontei
ra, entendidas estas como sendo as que se encon
trem dentro da faixa de 150 (cento e cinqüenta) Km
de largura, ao longo das fronteiras terrestres, com as
mesmas características e condições acima especifi
cadas.

Art. 52 O Conselho da Justiça Federal poderá
classificar Varas Federais, como sendo de difícil pro
vimento, observado o disposto no art. 42 desta lei.

Parágrafo único. Esta classificação poderá ser
revista de dois em dois anos pelo Conselho da Justi
ça Federal.

Art. 6º Para os servidores do Conselho da Jus
tiça Federal de Primeiro e Segundo Graus, a Gratifi
cação Especial de localidade, a que se refere o art.
17 da lei nll 8.270, de 17 de dezembro de 1991,
passa a ser calculada sobre a remuneração do car
go efetivo do servidor.

Art. 7l! Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 82 Revogam-se as disposições em contrá-
rio.

Brasília - DF, de de

Justificação

O presente anteprojeto-de-Iei tem por finalida
de criar, no âmbito da Justiça Federal de Primeiro
Grau, gratificação pelo efetivo exercício em localida-

de de difícil provimento, a ser paga aos Juizes Fede
rais e Juizes Federais Substitutos que exerçam
suas funções em áreas de difícil acesso, inóspitas e
de precárias condições de vida ou em zonas de fron
teira.

A criação dessa gratificação atende a um impe
rativo social de grande valor. O custo de vida nestas
localidades, muitas das quais situadas em fronteira
internacional ou zonas distantes da Região Norte,
principalmente, é bem superior àquela existente nas
capitais ou municípios mais próximos e com melhor
infra-estrutura nas demais regiões. Os produtos in
dustrializados chegam a um preço bem superior ao
normal devido às dificuldades de transportes.

Com efeito, tais circunstâncias dificultam o pro
vimento dos cargos de Juizes nessas regiões e até
mesmo a permanência dos que lá se encontram. Por
outro lado, em razão da capacidade que se exige do
magistrado e da alta responsabilidade que lhe com
pete no exercício do mURUa público, imprescindível
às funções do Estado, são, na maioria, oriundos de
centros jurídicos mais avançados, com um nível de
vida melhor e mais facilidade de acesso, em virtude
da localização.

Quando nomeados, este Juizes preferem
atuar junto a seus Estados de origem, causando di
ficuldades aos Tribunais Regionais Federais, que
dispõem de poucos magistrados interessados em
enfrentar as precárias condições de vida existentes
nessas regiões.

A finalidade dessa gratificação é, portanto,
além de uma compensação pelo alto custo de vida
nas regiões de difícil acesso, inóspitas ou de pre
cárias condições de vida, um incentivo para que
mais Juizes se disponham a assumir os cargos
que, nessas regiões, muitas vezes, encontram-se
sem titular.

Inclusive, conforme proposto no texto do pre
sente anteprojeto-de-Iei tendo em vista as peculiari
dades com relação à localização das Varas Federais
existentes e situadas nas mais diversas regiões,
muitas das quais com escassas condições, caberá
aos mencionados tribunais, bbservadas as respecti
vas jurisdições, estabelecerem quais as localidades
que devam merecer o pagamento da gratificação em
apreço.

Além disso, os servidores da União, incluídos
os da Justiça Federal, já fazem jus à gratificação que
tem semelhante fundamento, chamada Gratificação
Especial de localidade, criada pela Lei n2 8.270, de
17-12-91, que passa a ser calculada nos moldes da
gratificação a que se refere este projeto.



Ministro do STJ JuizdoTRF

Vencimento 44556 42347

reo. menSal 944.59 821.53

Vencimento
complementar
.(PAE) 5.809,84 4.58700

Total 7.200,00 5.832.00

Desta forma, tomando-se por base a repre
sentação de Ministro do STJ, da ordem de R$944,59
(novecentos e quarenta e quatro reais e cinqüenta e
nove centavos), a retribuição do Presidente repre
senta a aviltante importância de R$141,68 (cento e
quarenta e um reais e sessenta e oito centavos).

No tocante aos Juízes dos Tribunais Regionais
Federais, a representação mensal importa em
R$821 ,13 (oitocentos e vinte e um reais e treze cen
tavos), base de cálculo para a gratificação destinada
ao Presidente. Daí, o seu valor é a importância de
R$82,15 (oitenta e dois reais e quinze centavos).

Justificação

O Decreto-Lei n.2 1.660, de 24 de janeiro de
1979, acrescenta à representação mensal dos mem
bros dos Tribunais, quando no exercício da Presidên
cia destes, percentuais diferenciados, ou seja, de 20%
(vinte por cento) para o Presidente do Supremo Tribu
nal Federal, de 15% (quinze porcento) para o Presi
dente do Tribunal Superior Eleitoral, e de 10% (dez por
cento) para os Presidentes do Tribunal Federal de Re
cursos, do Superior Tribunal Militar, do Tribunal Supe
rior do trabalho, do Tribunal de Justiça do Distrito Fe
deral e dos Territórios, do Tribunal de Contas da União
e dos Tribunais Regionais do Trabalho.

Com efeito, a redação do mencionado diploma
legal encontra-se defasada Com o advento da
Constituição Federal de 1988 foi criado o Superior
Tribunal de Justiça e, conseqüentemente, extinto o
Tribunal Federal de Recursos. Foram criados, tam
bém, os Tribunais Regionais Federais. Assim, faz-se
necessária a definição de gratificações para os Pre
sidentes dos novos tribunais.

Convém observar, ainda, a defasagem dos va
Iares atuais, com a incidência dos percentuais cons
tantes sobre a representação mensal do magistrado
Presidente de Tribunal, conforme pode-se observar
no quadro a seguir.

Brasília, 21 de maio de 1997
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília - DF.

Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar à elevada apre

ciação dos ilustres membros das Casas do Congres
so Nacional, de acordo com o disposto no art. 96, 11,
da Constituição Federal, o incluso projeto de lei, que
dispõe sobre a fixação de gratificação destinada aos
Presidentes do Superior Tribunal de Justiça, dos Tri
bunais Regionais Federais e aos Juízes Federais Di
retores de Foro, acompanhado da respectiva justifi
cação.

Valho-me do ensejo para renovar a Vossa Ex
celência protestos de elevado apreço e distinta con
sideração. - Ministro Bueno de Souza, Presidente
do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da
Justiça Federal.

PROJETO DE LEI N.23.136, DE DE 1997

Dispõe sobre a fixação de gratifica
ção destinada aos Presidentes do Supe
rior Tribunal de Justiça, dos Tribunais
Regionais Federais e aos Juízes Federais
Diretores de Foro.

O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta

e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 12 Os membros do Superior Tribunal de

Justiça e dos Tribunais Regionais Federais, quando
no exercício da Presidência destes, terão o valor da
respectiva remuneração mensal, excluídos os adicio
nais por tempo de serviço, acrescido dos seguintes
percentuais: 20% (vinte por cento) em relação aos
primeiros, e 15% (quinze por cento) no que conceme
a estes últimos.

Parágrafo único. Os Juízes Federais, quando
no exercício da Diretoria do Foro, perceberão uma
gratificação referente ao percentual de 10% (dez por
cento) sobre a respectiva remuneração mensal.
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A criação desta Gratificação vem regular, no Art. 22 Esta lei entrará em vigor na data de sua
âmbito da Justiça Federal, o art. 65, inciso X da Lei publicação.
Complementar n2 35179, que prevê gratificação pelo Art. 3l! Revogam-se as disposições em contrário.
exercício em comarca de difícil provimento, assim Brasília, de de
definida e indicada em lei.

Destaque-se, por derradeiro, que existe previ
são de dotação orçamentária e financeira para ado
ção da medida ora proposta.

OFfclO N.2 155197 - STJ/CJF
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Como se vê, é inequívoca a defasagem dos seus efeitos suspensos até as deliberações
valores percebidos por aquelas autoridades, a título finais de que tratam os §§ 22 e 32••

de gratificação pelo exercício da Presidência dos Tri- A Constituição, como se vê, fala especifica-
bunais, levando-se em conta a magnitude das atri- mente em processo. Mais ainda, refere-se ao pro-
buições por elas exercidas. cesso que vise ou possa levar à perda do mandato

Desta forma, visando sanar essa deficiência, o nos termos do art. 55.
presente anteprojeto de lei propõe que os percen- Esse processo é, portanto, aquele deflagrado,
tuais dispostos incidam sobre a remuneração men- nos casos de procedimento incompatível com o de-
sal do magistrado e não mais sobre a repre- coro parlamentar, por provocação da Mesa ou de
sentação, fixando-se o percentual de 200k (vinte por partido político, nos termos do § 22 do mesmo artigo,
cento) ao Ministro Presidente do Superior Tribunal onde seja assegurada ao acusado a ampla defesa.
de Justiça e de 15% (quinze por cento) ao Juiz Pre- Para que haja o processo capaz de suspender
sidente do Tribunal Regional Federal. os efeitos da renúncia é preciso, assim, a provoca-

Com relação aos Juízes Federais Diretores do ção da Mesa e a possibilidade da ampla defesa.
Foro é importante ressaltar que as suas atribuições Tal entendimento está de acordo com a concei-
têm a mesma natureza dos Presidentes dos Tribu- tuação doutrinária de processo, que requer, para sua
nais, uma vez que dirige os serviços administrativos caracterização, nos casos em que a pretensão jurídi-
da Seção Judiciária, acumulando, ainda, com as fun- ca deduzida tem o objetivo de buscar impor uma
ÇÕ8s judicantes, sendo de inteira justiça que perce- sanção, uma acusação formal contra alguém e o es-
bam retribuição pelo exercício da função, fixada em tabelecimento do contraditório essencial ao cumpri-
10% (dez por cento) sobre a respectiva remunera- mento do requisito constitucional da ampla defesa.

ção mensal. Além disso, deve-se relembrar que até a promul-
Do Sr. Deputado Michel Temer, Presidente gação da Emenda Constitucional de Revisão n.2 6, de

da Câmara dos Deputados, nos seguintes ter- 7 de junho de 1994, vigorou o Decreto Legislativo n.2
mos: 16, de 24 de março de 1994, que estabelecia que

SGMIP N.
2

458 .a renúncia de parlamentar sujeito à
Brasília, 21 de maio de 1997 investigação por qualquer órgão do Poder

Legislativo, ou que tenha contra si procedi-
A Sua Excelência a Deputada mento já instaurado ou protocolado junto à
Sandra Starling Mesa da respectiva Casa, para apuração

Senhora Deputada, das faltas a que se referem os incisos I e 11
Vossa Excelência aduz, à questão de ordem do art. 55 da Constituição Federal, fica sujei-

que formulou em Plenário, nesta data, argumentos ta à condição suspensiva, só produzindo
no sentido de que as declarações de renúncia ao efeitos se a decisão final não concluir pela
mandato parlamentar encaminhadas pelos Srs. Ro-
nivon Santiago e João Maia tenham seus efeitos perda do mandato.·
suspensos nos termos do § 42 do art. 55 da Consti- Verifica-se, à evidência, que a Emenda Consti-
tuição Federal, valendo-se, inclusive, dos fundamen- tucional optou por texto mais restritivo. O Decreto re-
tos do parecer do eminente relator da Revisão Cons- feria-se a ·investigação· e a ·procedimento· instau-
titucional, o ex-Deputado e hoje Ministro do Supremo rado ou meramente protocolado como fatos capazes
Tribunal Federal Nelson Jobim. de conferir o efeito suspensivo à renúncia.

Em que pesem as ponderáveis razões atinen- A Emenda Constitucional trata, como se men-
tes aos objetivos do dispositivo constitucional em cionou, de processo, e, ainda assim, não de qual-
causa, não há como deixar de interpretar tecnica- quer processo, mas daquele que vise ou possa levar
mente a norma, mormente em se tratando de assun- à perda do mandato nos termos do art. 55.
to da mais elevada importância para o exercício do O Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
mandato parlamentar. por sua vez, caracteriza nitidamente a fase processual,

Diz, textualmente, a Constituição, no meneio- nas hipóteses de perda de mandato.
nado § 42 do art. 55, acrescentado pela Emenda Nos termos do art. 240, a provocação da Mesa,
Constitucional de Revisão n.2 6, de 1994: nos casos de procedimento incompatível com o de-

-a renúncia de parlamentar submetido coro parlamentar, dá-se mediante representação en-
a processo que vise ou possa levar à perda caminhada à Comissão de Constituição e Justiça e
do mandato, nos termos deste artigo, terá de Redação, onde ocorre a instrução probatória e se



Brasília, 20 de maio de 1997

Defiro.
Em 21-5·97. - Michel Temer - Presi

dente.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do

art. 104 do Regimento Interno da Câmara dos Depu
tados, a retirada de tramitação do Projeto de Decreto
Legislativo n2 390 de 1997, de minha autoria, que
·susta a aplicação da Portaria n285, de 27 de janeiro
de 1997, do Ministro de Estado do Trabalho·, a qual
·dispõe sobre a criação da Comissão Consultiva do
Registro Sindical·.

Sala das sessões, de de 1997. - Deputado
Paulo Paim.

senhor Presidente,
A fim de que esta Comissão possa ultimar a

instrução da Sindicância a seu encargo, foi consi
derado por este Órgão de absoluta necessidade
requerer a V. EX-. a prorrogação por 24 horas do
prazo que lhe foi assinado para concluir os seus
trabalhos.

Agradecendo a atenção, valho-me do ensejo
para reiterar a V.~. as expressões de meu apreço e
distinguida consideração. - Deputado Severino ca
valcanti, Corregedor e Coordenador da Comissão.

Defiro.
Em 11-5-97- Michel Temer - Presidente.

REQUERIMENTO

OFíCIO Nll 19/97 - CS

Defiro.
Encaminhe-se à Comissão Especial do

Sistema Financeiro o PLP nS! 47/91. Oficie
se à Comissão Requerente.

Em 21-5-97 - Michel Temer - Presi
dente.

Do Sr. Deputado Severino Cavalcanti, Cor
regedor da Câmara dos Deputados e Coordena
dor da Comissão de Sindicância Constituida
para apresentar relatório sobre denúncias conti
das em matéria do jornal Folha de S.Paulo, no
dia 13 de maio de 1997, envolvendo membros
desta Casa, nos seguintes termos:

Brasília, 27 de abril de 1997
Senhor Presidente,
Solicito a V. ExA. despachar a esta Comissão

Especial os autos do Projeto de Lei n247/91 e apen-
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estabelece o contraditório, possibilitando-se o exer- sados, para o cumprimento do que prescreve o Ato
cício da ampla defesa. da Presidência que a constituiu.

Antes que a Mesa ou Partido Político ofereça a Na oportunidade, reitero a V. Exm. protestos de
competente representação não há nem conceitual admiração e apreço. - Deputado Edinho Bez, Pri-
nem formalmente processo instaurado. meiro Vice-Presidente no exercício da Presidência.

De outra parte, está também especificamente
prevista no Regimento, nos arts. 267 e 268, a fase
da sindicância, que se destina à averiguação e apu
ração de fatos com vista, precisamente, ao ofereci
mento ou não da pertinente representação.

No caso em exame, as denúncias envolvendo
parlamentares desta Casa ensejaram, por parte da
Presidência, inicialmente, a instauração da sindicân
cia, por várias razões.

Em primeiro lugar, tem sido esta a praxe da Casa
já consolidada em outras oportunidades quando não
se dispunha, de imediato dos indícios de autoria e ma
terialidade dos fatos imputados a Deputados.

Além disso, especificamente neste caso, toda
as acusações se baseavam em anunciadas grava
ções divulgadas pela imprensa sem identificação
de fonte.

A Presidência não dispunha, portanto, de
elementos de prova, documentos ou mesmo de
indícios materiais para promover de imediato a
representação, tendo, assim optado por instaurar a
sindicância a fim de que os fatos fossem apurados.

ResSalte-se, por oportuno, que o oferecimento
da representação, nos termos da Constituição e do
Regimento, não é competência privativa da Mesa,
podendo ser exercida, concorrentemente, por Parti
do Político com representação no Congresso Nacio
nal, o que também não se verificou, talvez por res
sentirem-se, igualmente, de elementos mais subs
tanciais para a deflagração do processo.

Por tais razões e fundamentos, mantenho inte
gralmente a decisão proferida em Plenário, esclare
cendo que as renúncias foram, nos termos regimen
tais, recebidas, lidas no Expediente e encaminhada
à publicação.

Cordialmente, Michel Temer, Presidente.

Do Sr. Edinho Bez, Primeiro Vice-Presidente
no exercicio da Presidência da Comissão Espe
cial destinada a examinar os projetos de lei, em
trâmite nesta Casa que versam sobre matérias
relativas ao Sistema Financeiro Nacional regu
lamentadoras do art. 192 da Constituição Fede
ral, nos seguintes termos.

OFíCIO N2 39/97 - PRo
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PROJETO DE LEI N! 2"860, DE 1997
(Do Sr. Nelson Marebezan)

DA nova re.çlo ao art. 42 da Lei n2 9.427, de 26 de dezembro de
1996, que institui a Agência Nacional de Energia Elétrica
ANEEL, disciplina o regime das concessOes de serviços pdblicos
de energia elétrica e dá outras providências.

(AS COMISSOES DE MINAS E ENERGIA; DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇAO
E SERVIÇO POBLICO; E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO
(ART. 54) - ART. 24, 11)

oCongresso Nacional decreta:

An. I" O ano 4" da Lei nO 9.427. de 26 de dezembro de 1996.
passa a vigorar com a seguinte redação:

"An. 4° A ANEEL sero dirigida por um Diretor-Geral e
quatro Diretores. em regime de colegiado. CUjas funções serio
estabelecidas no ato administrativo que aprovar a estrutura
organizacional da autarquia.

§ I" O decreto de cOl151ituiçào da ANEEL indicara qual dos
diretores da autarquia terá a mcumbência de, na qualidade de
ouvidor, zelar pela qualidade do serviço público de enersia
elétrica, receber, apurar e solucionar as reclamações dos usuários.

§ 2" É crizdo, na ANEEL. o cargo de Direlor-Geral, do
Grupo Direçio e Assessoramento Superiores, códillO DAS 101.6.

§ 3° O processo decisório da ANEEL obedecerá aos
prinéipios da SImplicidade, oralidade, celeridade e ampla
publicidade. .

"§ 4° Será pública a deliberação da Diretoria da ANEEL,
que afete direitos e obrigações dos agentes econômicos do setor
elétrico. ou dos consumidores e usuários de bens e servIços
públicos por eles explorados, e precedida de audiência pública
convocada e dirigida pela ANEEL, gravada por meios eletrônicos,
e assegurado o direito a qualquer mteresszdo de dela obter
transcrição.

§ SO O regimento interno da ANEEL disponi sobre os
procedimentos a serem adotados para a soluçilo de conflitos entre
agentes econômicos, e entre estes e usuários e consurnidotes. com
ênfase na conciliação e no arbitramento,"

An. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

An. 3" Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

o processo decisório da ANEEL, definido no § 3° do ano 4" da Lei
n" 9.427, de 26 de dezembro de 1996, prevê a convocaçilo de audiência pública na

seguinte situaçilo:
".Art. 4(1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§3" O processo deCisório que mipilcar ajelaçüo de d"ellos do.v
agente;, e''VIIÓmicos do selor elé.rico ou do.o; con.nunidore.... IPII!dumle m'Clal'VO de
projtlO de lei ou, quando pmsível, por VIa admlms"al/va, será precedido de

. alldiincia pública convocado pela ANEEL. H

O dispositivo da lei prevê que as deliberações da Diretoria sejam
preçedidas, apenas quando possivel, pela convocaçilo de audiências públicas. Por outro
lado, manda que estas ocorram sempre que for encaminhado projeto de lei que afete

direitos dos agentes econômicos ou dos consumidores.

O conteúdo do dispositivo em questio é IDsuficiente para proteger
os illleresses envolvidos, quer sejam os dos agentes econômicos, quer sejam os dos
consumidores. A tramitaçilo de projetos de lei no Congresso Nacional já garante grande

abertura no trato das questões. permitindo ampla panicipaçilo e manifestaçio popular. O

mesmo niIo ocorre quando as decisões têm caráter administrati'·~. Para estas, é
conveniente ampliar os mecanismos de interveniência dos agentes envolvidos.

Ora, o in5lrumento da audiência pública é, por'excelência, o mais
adequado para assegurar visibilidade ao processo decisório de agCncia reguladora de
qualquer serviço público..É também o meio mais adequado para que o usuário leve á
autoridade pública os seus pleitos e pontos de vista, contrapondo-os, quando for o caso, ás

demandas das concessionárias do serviço.

A audiência pública, tradicional instrumento nos procedimentos
judiciais, significa a adoção prática do due proces.r também na esfera do processo
administrativo.

É, pois, oponuno e meritório estender a aplicação ao instrumento
da audiência pública a toda e qualquer decisão que' afete os direitos dos agentes
envolvidos, concessionários e consumidores.

O objetivo desta proposição é, assim, alterar a redação da Lei nO
9.427, de 1996, de forma a agregar novos dispositivos para tratar do processo decisório.
Isto é feito com a a1teraçio da redaçlo do § 3° doan.4~ da Lei nO 9.427, de 1996, e com a
inclusio de dois outros novos parágrafos.

A aplicaçilo da melhor técnica legislativa resultaria na proposta de

criaçio de 'uma lICÇlo especial para lidar com o terna, solução que muito dificultaria a
remissio ao texto legal anterior, bem como a dispositivos da nova lei. Assim, optou-se por
propor as alterações na forma acima, reescrevendo todo o an. 4°, ctnhora mantendo

inalterados os textos do capuI e dos dois primeiros paIágrafos. As alterações introduzidas
constam dos §§ 3", 4" e S" propostos.

o conteúdo da alteraçilo é idêntico ao submetido como emenda á
replamentaÇio da Ilexibilizaçilo do monopólio do petróleo e que instituiu a Agência

Naciollal. do Petróleo. Naquela opommidade, o Relator julgoú por bem acatar a sugestio
la 111& imegridlde, incorporzndo ao texto 05 dispositivos que fomecem nonnas
iIttponames para auegunr agilidade e eficácia ao processo deéisório, além de garantir
priDclpios pmlCiail importanteS, tais como, simplicidade, oralidade, celeridade e ompla
ptIblicidade, bem como de c:nfatiDr as soluções por CODCiIbçio e arbitramento.

Trata-sc, ponanto, de aprimoramento da lei que traz,

adicioIIaI_, il\llaldade no ·tratamento da questilo, pois sua aprovaçilo garantiIá a
prática das mesma diretrizes e o mesmo formato legal para a adminislraÇio do processo

cIeciscIrio nas aFtciu federais de energia - ANEEL e ANP.

Conclamo os i1U51rcs Parcs para a rápida tra!1litaÇilo e aprovação

do pmcnte projeto de lei, tendo em vista sua oponunidade e mérito.

Sala das Sessões, ctn ~ de~- de 1997.

Deputado NELSON.MARCHEZAN

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COOIlDENAÇ..O DE ESfUDOS LEGISLATIVOS - C.DI"

LEI 9.427 DE 26 DE DEZEMBRO DE 1996

INSTITUI A AGÊNCIA NACIONAL DE
ENERGIA ELÉTRICA • ANEEL, DISCIPLI
NA O REGIME DAS CONCESSÕES DE
SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA ELÉ
TRICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CAPÍTULO I
Das Atribuições e da Organização

Art.4° - A ANEEL será dirigida por um Diretor-Geral e quatro
Diretores, em regime de colegiado, cujas funções serão estabelecidas
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no ato administrativo que aprovar a estrutura organ!zacional da
autarquia.

§ 1° - O decreto de constituição da ANEEL indicará qual dos
diretores da autarquia terá incumbência de, na qualidade de ouvidor,
zelar pela qualidade do serviço público de energia elétrica, receber,
apurar e solucionar as reclamações dos usuários.

§ 2° • É criado, na ANEEL, o cargo de Diretor-Geral, do Grupo
Direção e Assessoramento Superiores, código DAS 101.6.

o§ 3° - O processo decisório que implicar afetação de direitos
dos agentes econômicos do setor elétrico ou dos consumidores, medi
ante iniciativa de projeto d" lei ou; quando possivel, por via adminis
trativa, será precedido de audiência pública convocada pela ANEEL.

Art. 5° • O Diretor-Geral e os demais Diretores serão nomeados
pelo Presidente da República para cumprir mandatos não coincidentes
de quatro anos, ressalvado o que dispõe o Art. 29.

Parágrafo único. A nomeação dos membros da Diretoria de
penderá de prévia aprovação do Senado Federal, nos termos da atinea
"P' do inciso III do Art. 52 da Constituição Federal.

PROJETO DE LEI N!! 2.910, DE 1997
. (Do Sr. Arthur Virgílio)

Acrescenta S 5" ao art. 2" da Lei nO 8.019, de 11 de abril de
1990, que altera a 1eqislaç~0 do Fundo de Amparo ao Trabalhador
- FAT, e dá outras providências

(AS COMISSOES DA AMAZôNIA E DE DESEWJOLVIMENTO REGIONAL; DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E INTERIOR; DE FINANÇAS E TRIBUTAÇAO
(ART. 54 E MERITO); E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO
(ART. 54) - ART. 24, 11)

o Congresso Nacional decreta:. . .

An. l° Fica .acrescentado § 5" ao ano ~" da Léin"
8.019. de 1I de abril de 1990. com a seguinte redação:

IIAn. 1° .

§ 5" Do montante de recursos a que se refere o caput.

90% ( noventa por centoIserão aplicados de acordo com a seguinte distribuição:

I ~. 20% I vinte por cento) na Região None. por

intennedio do Banco da Amazônia - BASA:

11 - 30% ( trinta por cento) na Região Nordeste. por

intennedio do Banco do Nordeste do Brasil - BNB:

III - 40% ( quarenta por cento) nas Regiões Sul.

Sudeste e Centro-Oeste."

An. 2" Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.

Jl'STlFICAÇÃO
A aplicação de parcela minima de 40% dos recurso;

oriundos da arrecadação do PIS/PASEP. que constituem o Fundo de Amparo ao

Trabalhador - FAT. no financiamento de programas de desenvolvimento

econômico pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Sacia-(

BNDES encontra-se fixada pelo ano 239. § (0. da Constituição Federal.

Verifica-se. no entanto. que os financiamentos

concedidos pelo BNDES concentram-se fo~emente no Centro-Sul do Pais.. ~'III

detrimento do desenvolvimento do Norte e do Nordeste. onde inumeros projetos

deixam de ser implantados por falta de uma fonte efetiva de financiamento.

Acresça-se que a concentração dos investimentos

fmanciados com recursos do FAT nas regiões mais desenvolvidas do Pais

contrariam trontalmente o que dispõe o art. 165, § 7". da Constituição Federal.

que estabelece redução das desigualdades interregionais como função básiea e

primordial do processo de alocação dos recursos orçamentarios na estera lederal.

O presente projeto visa a corrigir esta distorção na

aplicação dos recursos do FAT, pelo que conto com o apoio dos ilustres Colegas

Parlamentares para sua aprovação.

Sala das Sessões.. ..2 b de-V"';" de 1997.

?.fA':~'-0--'~ .
Deputado ARTHUR VIRGÍLIO :'JETO

"LEGISLAÇ,\O CITADA ANEXADA PELA
COORDE:'\AÇ,\O DE ESTl"DOS LEGISLAT1\"OS - CeDI"

TÍTCLOVI
Da Tributação e do Orçamento

CAPÍTCLO 11
Das Finanças Públicas

SEÇÃO 11
Dos Orçamentos

Art.165 - Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:

I - o plano plurianual:
II - as diretrizes orçamentárias:
III - os orçamentos anuais.
§ 1° - A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá.; de

forma regionalizada, as diretrizes. objetivos e metas da administração
pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes
e para as relativas aos programas de duração continuada.
.................................................................................................................

§ 6° - O projeto de lei orçamentária será acompanhado de
demonstrativo regionalizado do efeito. sobre as receitas e despesas.
decorrente de isenções. anistias, remissões. subsídios e beneficios de
natureza financeira, tributária e creditícia. .

§ 7 - Os orçamentos previstos no § 5°, ( e lI. deste artigo,
compatibilizados com o plano plurianual. terão entre suas funções a
de reduzir desigualdades interregionais. segundo critério
populacional. -

§ 8° - A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho
à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na
proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e
contratação de operações de crédito. ainda que por· antecipação de
receita, nos termos da lei.
. .
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TÍTULO IX .
Das Disposiçõ'es Constitucionais Gerais

....................................................................... ·r ••••••••• •••••••• .. • ....•••••••••••• .. ••

Art.:!39 - A arrecadação decorrente das contribuições para o
Programa de integração Sociai, criado pela Lei Complement;lr
número 7, de 7 de setembro de 1"70. e para o Programa de
Informação do Patrimônio do Servidor. Público. criado pela Lei
Complementar número 8, d.e 3 de dezembro de \'>7\). passa. a partir
da promulgação desta Constituição. a financiar. nos termos que a le~
dispuser, o programa do seguro desemprego e o abono de que trata o §
3" deste artigo.

§ 1°.• Dos I:Ccursos mencionados oo,~:caput" deste llni!:'O; pelo
menos quarenta por..cento serão destinados·a financiar programas de
desenvolvimento econômico. através do Banco Nacionar de
Desenvolvimento Econômico e Social. COftl critérios de remuneração
que lhes preservem'o valor. . ;<f.

.........: ••~ " ••-.;••: ••• :.:..u õ· ';.;'.. ;,.~-••~:••• ; ••••••••• ~ ~~•••~ .

...................: : ~ : ; ~ .
LEI 8.019 DE 11 DE ABRIL DE 1990

.\Ln:1U ;\ LEGISUÇ,\O DO n;:\DO·· DE
AMPARO AO TIUIl.\LlIADOR • fAT. [' DÁ
Ot'TR.-\S PRO\'IDÊ~<:i,\S.

Art.IO - A arrecadação decorrente das contribuições para o
.prograllla d,e)ntegraçãQ Soc.i," • PIS. criado pela lei Complementar
nÚf)1ero .7. d~ 7~eselernbro de 1970 c parwo Programa de Formação
do, Patrimôni<r . do Servidor PúbliCO' ·;"PASEP. criado pela
LeiComplementar numero ~. de 3 de, dezembro de 1970; será
destinada. a cada ano, fi cobertura integral das necessidades do Fundo
de Amparo ao Trabalhador - FAT. de que trata o AI1.1O da Lei
número 7.998. de \I dejancirode \990.

Art.2° - Conforme estabelece o § 1°, do Art.239, da
Constituição' Federal, pda meriós· 40~';", (quarenta porcénío) da
arrecadação mencionada no ani~l:i'anteriór~erãorepassados a~~anco
Nacional de· Desenvo!vi'mehto EcohômiCô ~ Social .•.B~DES,.para
aplicaçãoerri programas de (Ieserivolvimento econômico. . .

§ 1°· Os recursosi'epasSados.11O BNDES '!<l forma do "cªput"
deste anigo serão corrigidos, ineriSàlinente. 'pelei Indice de Preços ao
Consumidor - IPC.

§ 2° - (Revogado pela Lei 9.365. de 16/12/1996 ).
§ 3° - (Revogado pela Lei 9.365. de 16/12/1996).
§ 4° • Correrá por conta do BNDES o risco das operações

financeiras realizadas com os recursos mencionados rio "caput" deste
artigo.
•••••••••••••••• li ••• o ~".i'''.'! ~~~~. 'li"'••••••~~ ••~ ~:.~ ; ~'•••• " .

-, '. "
.......................................;,••••••••••••••• ., ;0 .. .

Pl{OJETO DE LEr'N!2,927, DEt997
(Do Sr.·Ricardo lU/")

Condena ao pagamento de honorários advocatícios a parte vencida
que impetrou recursq ~~otelatór~o.

IA COMI55AO DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO - ART. 24.
II)

§ t· O ICÔfdio condenIrá O vencido no recurso 10 pagamento de

novo. hoJlOlários advocatícios, independcn1_ dos honoririos fixldos em decisões
lIlteriores, em percentual variável ClIU'C 0,5% (meio por cento) tO% (dez por cento) do

valor atualizado da causa, atendidos o IJ'IU de razoabilidade e boa-fé do recurso, bem
como o prejuizo advindo á porte conuíria l:OIII a demora.

§2·. Se o lIaIor da CIIlSI, mesmo atualizado, for artificialmente

bai~o, o órglojul~dor fixará honorários l:lllIIJl&1Weis com o caso.

§3'. NIo haveri. condenação em honorários nos embugos

infiingentes improvidos. nem nos m:ursos lldesívos ou interpostos pelo Ministério Público.

§4'. Caso o m:om:n1e desista do recurso • sem concordincia da

porte contrária - antes de seu julgamenco. O valor do pen:entual da conden&Çlo em

bonorírios lIIICrior IOrá wescido de S% (cinco porcelt1o)".
Art.2'. A concIentçio em honorários, conforme previsto na

pruente lei, MIá imposta nas lJllCIações. agravos de Instrumento, correições parciais,

agravos regímenlais, IIIIIIdados de ICS\UIIIÇI contra despacho ou decido judicial, nos

despachos de inde&riménto de recursos npeciais e mraordinirios, nos recursos especiais

eextl'lllll!inàriOs.

Art.S·. Caso, na decido final. no último recurso, o recorrente veja

. reconhecido o seu direito, as anteriores condenações em honorários serão canceladas.

ArtA', O inciso II do art. 588 do Código de Processo Civil passa a

ter a seguinte redaçiio:

"Art. 588 ..

II • Não abrangem 05 atos que imponem alienação do domínio,

exceto na hipótese de recurso contra diferençu de valores apurados na conta de liquidação

e sou atualizaçii<os. Nessa hipiltese. mesmo pendente o recurso, o bem penhorado será
praceado. mas a diferença discutida na conta só poderá ser levantada pelo credor apils o

trânsito em julgado da sentença que decidiu sobre o montante final do débito. Se a

impugn&Çlo dallquidaçilo for illCSpCCif\ca, a porte credora poderá levantar 90% (noventa

p<>rCClI"?) do valor do credito apurado na comi.

"~ , .
Art.S'. A presente lei entrará em vígor 60 (sessenta) diu após a

sua publicaçào. revogadas as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

É preciso inibir a prática atuaJ de interposição sistemática de
recursos com o objetivo rneramen1e prateIalário.

Sio prejudicados.o litigante COIIlràrio, o Judiciário, principalmente

.. cones superiora com o volume exacerbado de recursos. o erário, com II necessidade de

COlllratar mais servidores e aparelhar os tribunais, enfim, o próprio conceito de Justiça, com

a demora na proIaçio das suas dccilÕeS.

Com I JlRlflOSlI, esperamos mudar o atual quadro. onde recursos

sio apresetIlac!os sem • mínima condiçJo de aueeslO. às vezes até de maneira irresponsável.

Saladas Sessões, em:l de-f"de 199. 1119.A.." ,O?-Ioli

~tadof'do Izar

, /
I.

"1.[(;151.,\(',\0 CITADA ANEXADA PELA
O Congresso Nacional decreta: CCIORDE:-;A(',iO DE .:sn:J){)S I.EGISLAT1VOS • CeDI"

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

seguinte rodaç5o:

Art. I'. O art. 5t2 do Código de ProceS50 Civil passa a ler a
LEI 5.869 DE 11 DE JANEIRO DE 1973

"Art. 512. O julgamento proferido pelo TribtmaI substituirá a

sentença ou decisão recorrida no que tiver sido objeto de recurso. Inslitlli O Código de Processo Civil.
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LIVRO I
Do Processo de Conhecimento

TÍTULO X
Dos Recursos

CAPÍTULO I
Das Disposições Gerais

Art.512 - O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a
sentença ou a decisão recorrida no qúe tiver sido objeto de recurso.

LIVRO 11
Do Processo de Execução

TÍTULO I
Da Execução em Geral

CAPÍTULO III
Dos Requisitos Necessários para Realizar Qualquer Execução

SEÇÃO II
Do Título Executivo

Art.588 - A execução provisória da sentença far-se-á do mesmo
modo que a definitiva, observados os seguintes princípios:

11 - não abrange os atos que importem alienação do domínio,
nem permite, sem caução idônea, o levantamento de depósito em
dinheiro;

PROJETO DE LEI N~ 2.935, DE 1997
(Do Sr. José Carlos Vieira)

Autoriza o parcelamento do recolhimento de contribuiç6ea
previdenciárias devidas pelos empregadores em geral, altera a
Lei nº 9.129, de 20 de outubro de 1995, a Lei 02 8.212, de 24
de julho de 1991 e determina outras providências.

(AS COMISSOES DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇAO E SERVIÇO POBLICO;
DE SEGURIDADE SOCIAL E FAM!LIA; DE FINANÇAS E TRIBUTAÇAO (ART.
54); E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54)

Congresso Nacional Decreta:

Art. l°. O art l° da Lei 9.129, de 20 de novembro de 1995, é alterado na
redação de seus pllfágrafos 3° e 5°, fica acrescido de dois parágrafos inseridos
após o parágrafo 2°, renumerando-se os demais, e passa a ter a seguinte
redação:

"Art. 1°. Excepcionalmente, nos cento e oitenta dias subsequentes à
publicação desta lei, os débitos pendentes junto ao Instituto Nacional doSeguro
Social -INSS, referentes as contribuições do empregador incluidos ou não
em notificação, relativas a competências anteriores aIO de janeiro de 1997,
poderão ser objeto de acordo para pagamento parcelado em até 240 meses
no caso dos Estados, Distrito Federal e Muuicipios e em até 120 meses nos
demais.

§1° Para a apuração dos débitos, no ato do parcelamento, será considerado o
valor original, atualizado pelo indice oficial utilizado pelo INSS para correção
dos seus créditos, com redução de cinquenta por cento das importâncias
devidas a titulo de multa, sendo total a isenção no caso dos Estados, do Distrito
Federal e dos Muuicípios.
§2° .

§)- Os EsIados, o Distti10 Federal e OIM~io poderio optar, para
pegamento parcdIlcIo, pela ietcDçIo dePlfCdas do FPE ou FPM em até
nove por CCIlIO do ICII VII« mensal, reduzindo.se esta taxa para cinco
porcemo JlIl'lI os lIIUIIicipios poIlICs e JlIl'lIUl!s por cento para os
l1IIIIIkfpios muito poIlICs, inc:hddos nos JIlO!rlmIlI Comuuidade Solidária do
Governo Federal. .
§<to. Os~ poderio opw; ,pelo papmento à vista das mullas,
sem reduçio, edos jll'OS, com crédi10Sda UniIo, dos Estados e dos
Municlpios, PlftdIndo o principal alUlI1izado nos termos desta lei.

§S" O IlUdo será \amido an termó espec:ifico, respondendo como seus
fiadores os I':ionis\a\~ou 9lC\IS dilcuxes com seus bens pessoais,
quatto ao inlditnplcmelMo"-ollripç6cs'Dele assumidas, por dolo ou culpa,
ou an CItO de inIoIvbciaou CXIinçIó dapessoajuridic:a.
§6" .
§7". Os M&lllicipiol, OI EstIdOI, o DiIlrito Federal e as cooperativas agrícolas
poderio opIII', exccpcÍIIDII.altC, por~ as contribuições descontadas
dos seprados cmprepdos e dos lrIbIIbadores awlsos e nio recolhidas ao
INSS, quado rermmcs a campcIhM:...IIleriolcs a )0 de janeiro de 1997, em
lIIé 12 meses, aa fiInDa preVista neste 1111Io, OUnos~ do art. 27 da Lei
Comple1DenW 11" 71, de 13 de julbo de 1993, goiaIdo também da isenção total
das 1IIIIIlas. .
§S". . .
19". .. .
110" ,.
111° .

AR 2". O JIIIiInfo 2"do 11I31 ,o'JIIIÍl!rafo 11"00 in 47 e'o8rt 95 da
Lei nO 8212 de 24 dejulbode 1991 aareelaçlodada ,pelo art 2" da Leín°
9032, de 28 de lbriI de 1995 e pelo 11I4· da Lei 9129 de 20 de nOVembro de
1995 JIMIlIIIla vi...com alqlliate redIçió:

o AR 31° ..

§2". EntcndMc ciomo casIo de mteMIe-oIn li coIol:açIo à disposição do
CODlrItIIItC, êm _ ••.,.ou Dalde~,de segurados que
realizl:m sCrviços ClOIlIiIItIaI "ioMdos ou. nio diretamente com as
lItividadcs lIOIIIIIIis dlcmpcaa, uis COIDO COIISlrUÇIo civil, limpeza e
COIIICmIÇIo, JlIDIICIIÇIo, viJiI'Dcia, lIividades rUIS e outros,
iDdepeodemcinal,da....eda f«ma de cootrataçIo.

AIt. 47" .

§S". No caso de~ a CcrtídIo Negativa de Débito • CND
lIOIDCIlle será emitida mediInIc. lIpICIeIItlIÇIo de garantia, ressalvada a
bipólese preYisIIl'Ja líDa ". °do inciso I deste III1igo, podendo serem aceitas
asxguWes modIlidaIIes de....

I

I - hipotec:ade bens imIWeis, com ou 1eIII1CCSSÓIÍOS;
fi • fiInça bIndna; .
m•vinl:uIaçIo de pIh:da de preço. bem a ia" negociado a prazo pela
empresa;
IV - ativos realizáveis, rec:eIliYeD e ativos preferenciais;
V -1IIieaaçIo fidltdiria de bens m6veis; ou
VI·peIIbon.

AR. 95°. C..crime:

.) ..
b) ..
c) .
cI) deixIr de rceoIIIet, lia época' pn\priI; comribuiçlo ou outra
DpciIdnc. devida. 5ep'idade SOeiII li: lIfeCadada dos segurados ou do
pílblico, COftIPIOVadIa SllficieDCia'de lIIndOs p.n raza-la.
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Art 3°. Esta Lei entre em vigor na data de sua publicação.

Art 4°. Revogam-se as disposição em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

Estamos apresentando modificações no sentido de aperfeiçoar e atualizar alguns
aspectos das leis n° 9129/95 e 8212191 que autorizam o parcelamento de recolhimento ao

. INSS e que institui o plano de custeio da Previdência., respectivamente.
Em primeiro plano, apresentamos a reivindicação dos novos prefeitos municipais

que, durante o encontro nacional, na Associação Brasileira das Associações de Municípios
- ABAM em março do carrente ano, apresenUlratn sua extrema dificuldade de saldar os
débitos com a Previdência em função do alto grau de endividamento dos municipios. Trata
se de um parcelamento de divida <em termos já acordados com o INSS) com possibilidade
de retenção das parcelas do FPM (que extendemos aos Estados e ao DF com possibilidade
de utilizAção do FPE). Na modificação que propomos a lei n° 9129195, que concedia
parcelamento aos devedores do INSS, entendemos ser justo e convenieme manter o
beneficio não só ao poder público, mas também aos empregadores em geral, pennitindo a
estes o pareelamento e desconto das multas equivalentes a metade daqueles, de forma
similar ao que já fazia a lei. Entendemos outrossim, que os devedores poderão optar pelo
pagamento à vista das rnn\tas, sem redução, e dos juros, com créditos da Uuião, dos
Estados e dos Municípios, parcelando o principal atuaIiudo, pois além de serem créditos
legitimos, em muitas casas a divida pública acarretou a divida com a Previdencia. A
alteração do parágrafa 3° deve-se ao fato de que os diretores, quando profissionais
contratados para dirigir a empresa, ficam dispensados de responder como fiadores e com
seus bens pessoais se já o fizerem os acionistas controladores da empresa.

Incluímos no artigo 2°, a alteração ao Art 31 da Lei nO 8212191 após a constatação
de que a terceirização nas linhas de montagem e das atividades fins das empresas (e não
apenas das atividade de apoio) já é urna realidade no pais e uma maneim salutar para a
economia no sentido de baratear os custos e gerar emprego e distribuição de renda
principalmente ao ampliar o mercado das tuicro e pequenas empresas. O Art 31,
atualmente, veda a terceirização dos serviços continuos relacionados diretamente com as
atividades normais da empresa.

Outra modificação que se impõe à Lei n° 8212191 é a necessidade de se ampliar o
espectro das garantias à obtenção de certidões negativas de débitos - CNDs, permitindo que
as empresas que parcelaram seus débitos regularmente, os garantam também com ativos
preferenciais, permitindo maior agilidade e possibilidade de =peração dos
empregadores.

Finalmente é imperativo por um fun a injustiça que se comete ao colocar como
criminosos (de crime doloso) , todos os empregadores que apenas atrasem as contribuições.
A inclusão da exigência da prévia comprovação do dolo impedirá que se fàçam acusações
graves genéricas, que colocam sob o acusado o ônus de prov;:,sua inocêncía quando a
prova do dolo é da acusação. .-IfrJ]

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS"

LEI N° 9.129 DE 20 DE OUTUBRO DE 1995

AUTORIZA O PARCELAMENTO DO RE
COLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PRE
VIDENCIÁRIAS DEVIDAS PELOS EMPRE
GADORES EM GERAL, NA FORMA QUE
ESPECIFICA, E DETERMINA OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

Art. 1° - Excepcionalmente, nos cento e oitenta dias subseqüen
tes à publicação desta Lei, os débitos pendentes junto ao Instituto Na
cional do Seguro Social - INSS, referentes a contribuições do empre
gador, incluídos ou não em notificação, relativos a competências ante
riores a l° de agosto de 1995, poderão ser objeto de acordo para paga
mento parcelado em até noventa e seis meses.

§ 1° - Para a apuração dos débitos, no ato do parcelamento, será
considerado o valor original, atualizado pelo índíce oficial utilizado

pelo INSS para correção dos seus créditos, com redução de cinqüenta
por cento das importâncias devidas a titulo de multa, sendo total a
isenção no caso dos Estados. do Distrito Federal e dos Municípíos.

§ 2° - A redução da multa, prevista no parágrafo anterior apli
car-se- á, também, na hipótese de pagamento à vista de débitos parce
lados ou não.

§ 3° - O acordo será lavrado em termo específico, respondendo
como seus fiadores os acionistas controladores e seus dírétores com
seus bens pessoais, quanto ao inadimplemento das obrigações nele as
sumidas, por dolo ou culpa, ou em caso de insolvência ou extinção da
pessoa j urídica.

§ 4° - As empresas que possuam acordo de parcelamento com o
INSS poderão reparcelar seus débitos nas condições previstas neste
artigo, não se aplicando, neste caso, o disposto no § 5° do Art. 38 da
Lei número 8.212, de 24 de julho de 1991, acrescentado pela Lei nú
mero 8.620, de 5 de janeiro de 1993.

§ 5° - Os Municípios, os Estados, o Distrito Federal e as coope
rativas agrícolas poderão optar, excepcíonalmente, por parcelar as
contribuições descontadas dos segurados empregados e dos trabalha
dores avulsos e não recolhídas ao INSS, quando referentes a compe
tências anteriores a l° de agosto de 1995, em até 12 meses, na forma
prevista neste artigo, ou nos termos do Art. 27 da Lei Complementar
número 77, de 13 de julho de 1993, gozando também da ísenção total
das multas.

§ 6° - Aplica-se, no que couber, o disposto no parágrafo anteri
or às entidades beneficentes de assistência social que atendam os re
quisitos estabelecidos nos incisos III e V do Art. 55 da Lei número
8.212, de 24 de julho de 1991. '

§ 7° - Aplicam-se aos parcelamentos concedidos nos termos
deste artigo as condições estabelecidas nos §§ 1°, 2°, 3° e 4° do Art. 38
da Lei número 8.212, de 24 de julho de 1991.

§ 8° - O parcelamento do débito acordado nos termos deste arti
go será automaticamente rescindido em caso de inadimplência de
qualquer parcela ou falta de pagamento de contribuições devidas, res
tabelecendo-se a multa em seu percentual máximo e ficando o INSS
obrigado, de oficio, a proceder à execução judicial de saldo devedor
em até noventa dias.

§ 9° - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar
parcela inferior a trezentas UFIR.

Art. 4° - O Art. 20, o § 2° do Art. 31 e o ART.89 da Lei número
8.212, de 24 de julho de 1991, na redação dada pelo Art. 2° da Lei nú
mero 9.032, de 28 de abril de 1995, passam a vigorar com a seguinte
redação:

*AlleraçãoJá processada na Lei mod~ficada.

LEI N° 8.212 DE 24 DE JULHO DE 1991 .

DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO DA SE
GURIDADE SOCIAL, INSTITUI PLANO DE
CUSTEIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

TÍTULO VI
Do Financiamento da Seguridade Social
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CAPíTULO X
Da Arrecadação e Recolhimento das Contribuições

Art. 31 - O contratante de quaisquer serviços executados medi
ante cessão de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporá
rio, responde solidariamente com o executor pelas obrigações decor
rentes desta Lei, em relação aos serviços a ele prestados, exceto quan
to ao disposto no Art. 23.

§ 1° - Fica ressalvado o direito regressivo do contratante contra
o executor e admitida a retenção de importâncias a este devidas para
garantia do cumprimento das obrigações desta Lei, na forma estabele
cida em regulamento.

§ 2° - Entende-se como cessão de mão-de-obra a colocação à
disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros,
de segurados que realizem serviços continuos não relacionados direta
mente com as atividades normais da empresa, tais como construção
civil, limpeza e conservação, manutenção, vigilância e outros, inde
pendentemente da natureza e da forma de contratação.

.,~ }D com redação dodapela Lei número 9.129, de 20"/ /'1995

CAPÍTULO XI
Da Prova de Inexistência de Débito

Art. 47 - É exigida Certidão Negativa de Débito - CND, forne
cida pelo órgão competente, nos seguintes casos:

• Artigo, "capur", com redação dada pela LeI número 9.032. de 28 04'/995

§ 8°: No caso de parcelamento, a Certidão Negativa de Débito
- CND somente será emitida mediante a apresentação de garantia, res
salvada a hipótese prevista na alínea "a" do inciso I deste artigo.

• .Ii 8 acrescido pela Lei número 9.032, de 28 04-'}995

TÍTULO VIII
Das Disposições Finais e Transitórias

CAPíTULon
Das Demais Disposições

Art. 95 - Constitui crime:
a) deixar de incluir na folha de pagamentos da empresa os se

gurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou autônomo que
lhe prestem serviços;

. b) deixar de lançar mensalmente nos titulos próprios da conta-
bilidade da empresa o montante das quantias descontadas dos segura
dos e o das contribuições da empresa;

c) omitir total ou parcialmente receita ou lucro auferidos, remu
nerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribui
ções, descumprindo as normas legais pertinentes;

d) deixar de recolher, na época própria, contribuição ou outra
importância devida à Seguridade Social e arrecadada dos segurados
ou do público;

e) deixar de recolher contribuições devidas à Seguridade Social
que tenham integrado custos ou despesas contábeis relativos a produ
tos ou serviços vendidos;

f) deixar de pagar salário-família, salário-maternidade, auxílio
natalidade ou outro benefício devido a segurado, quando as respecti
vas quotas e valores já tiverem sido reembolsados à empresa;

'" Sem ttfello para o auxiho-natahdade a partir de O} O1 I!J96. por .força do dlSpO':to na
Lei número 8. 742. dI! 07/2·1993.

g) inserir ou fazer inserir em folha de pagamentos, pessoa que
não possui a qualidade de segurado obrigatório;

h) inserir ou fazer inserir em Carteira de Trabalho e Previdên
cia Social do empregado, ou em documento que deva produzir efeito
perante a Seguridade Social, declaração falsa ou diversa da que deve
ria ser feita;

i) inserir ou fazer inserir em documentos contábeis ou outros
relacionados com as obrigações da empresa declaração falsa ou diver
sa da que deveria constar, bem como omitir elementos exigidos pelas
normas legais ou regulamentares específicas;

j) obter ou tentar obter, para si ou para outrem, vantagem ilíci
ta, em prejuízo direto ou indireto da Seguridade Social ou de suas en
tidades, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício,
contrafação, imitação, alteração ardilosa, falsificação ou qualquer ou
tro meio fraudulento.

§ 1° - No caso dos crimes caracterizados nas alíneas "d", "e" e
"f' deste artigo, a pena será aquela estabelecida no Art. 5°, da Lei nú
mero 7.492, de 16 de junho de 1986, aplicando-se à espécie as dispo
sições constantes dos artigos 26, 27, 30, 31 e 33 do citado diploma
legal.

§ 2° - A empresa que transgredir as normas destaLei, além das
outras sanções previstas, sujeitar-se-á, nas condições em que dispuser
o regulamento:

a) à suspensão de empréstimos e financiamentos, por institui
ções financeiras oficiais;

b) à revisão de incentivos fiscais de tratamento tributário
especial;

c) à inabilitação para licitar e contratar com qualquer órgão ou
entidade da administração pública direta ou indireta federal, estadual,
do Distrito Federal ou municipal;

d) à interdição para o exercício do comércio, se for sociedade
mercantil ou comerciante individual;

e) à desqualificação para impetrar concordata;
f) à cassação de autorização para funcionar no país, quando for

o caso.

§ 3° - Consideram-se pessoalmente responsáveis pelos crimes
acima caracterizados o titular de firma individual, os sócios solidários,
gerentes, diretores ou administradores que participem ou tenham' par
ticipado da gestão de empresa beneficiada, assim como o segurado
que tenha obtido vantagens.

§ 4° - A Seguridade Social, através de seus órgãos competentes,
e de acordo com o regulamento, promoverá a apreensão de compro
vantes de arrecadação e de pagamento de benefícios, bem como de
quaisquer documentos pertinentes, inclusive contábeis, mediante la
vratura do competente termo, com a finalidade de apurar administrati
vamente a ocorrência dos crimes previstos neste artigo.

LEI N° 9.032 DE 28 DE ABRIL DE 1995

DISPÕE SOBRE O VALOR DO SALÁRIO
MíNIMO, ALTERA DISPOSITIVOS DAS
LEIS N° 8.212 E N. 8.213, AMBAS DE 24 DE
JULHO DE 1991, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
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Art. 2°· A Lei número 1.212,. 24. julho. 1991, passa a
vigorar com as seguintes altel'lÇÕCS: .

• AI..raçãoj6 f"'OCU'Oda1til k;.Ítt0dijktMJ4

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

PROJETO DE LEI N! 1.U7, DE 1M7
(De .......r-)

Dispõe sobre a defin.içlo .de .~contrllltoa dI! clAuaulas unifor_s"
para os fins do disposto. no art. -54. inciso I. 81tnaa "a" da
Constituiçao Federal e dA ~utr.s providinci.s.

(A COMISSIO DE COHSTlTUIÇ"O E ,JUsTIça DE PDAÇ&O)

O Congresso Nacional~:
Ar! 1° P_ filll cio~ no art. ~. I. ·a·. da COIIIlituiçio Fe·

deral. são entendidos como~ de~ UlIifonnea aqt,Itln que con·

tenham cláúsulas padl'OlliHdn .. IPI'/MldII pela autoridade c;crnpetente ou

estabelecidas unilateraJmeÍ1te pelo .totn.Cedor de produtos ou HI'Viços. sem que
t .• '. ',' .

o contratante pena discutirOII.~~ seu com,údo.

Parágrafo Único, As condiç6es dispostal ll8IIe contrato deverio

ser gerais e invariáveis para todoS OI concrat*'tes, nãO se adinrtindo qualquer

distinção que attera a~ caraderisticaí ~,oqeio cOntratado em rtlaçio ao QUe

foi ofertado aOl demais COntratanIH, ;.

Art,2" Em~ Il!lIc:ontratoJ Qe~ftPIicié firmadOS entrll o

Senador ou Deputado Feeieral ....'instiluiç6es~r.lcficlail federais ou
estaduais não será admitida qualquir cliIliàuIa ou 'condÍçio QU8 se configure

como inequívoco favorecinientoóp~. ..' .
Parágrafo único, P_o fim do dispoato no caput ter..... como

parâmetro o Universo dos demail cIienIeI que mantém relac:iorIal;ne com es·

las insliluições financeiras,

Art, 3" O c:ontrQlIdotOjU dirItOrou.~ de lIlIliIUiçio tinancaira

oficial fadara' OU eltadual que infrinlJir o díIClOIlO nos artIgOIlIIIte1iOfeI eàrá

sujeito .:

Pena. RecluIio. de t (ilIft) a" (QU8IfO)anos, a"."

'. Art 4° ~Ita ~elJlraem \/tgOf na data ele lua publicaçio.

Art, SO Revogam-se ..ciisoosiÇ6es em contrino

JUSTFlCACÃo

Noss:. Intenção. com a prftanie proposiçio, vem ao encontro de

uma necessidade Inlidiávelde .. explic;itar o alcance do.art, ~. inciso I. alínea

·a·. da Constituição Federal. Na~. este mandamento conllilucional que

já é uma tradição do diralto brasileiro - estando llllIMIlte no leXto conllitUClOllal

desde 1891 - trata das incompatibilidadel e nio de mc:aplCidadel polítiCas ou
inelegibilidades de DeputadOl e ,Senadorel.' Desde a ellJNlCliçio'do diploma ou

desde a posse. entretanto. ocorrem ~ibilidadH O fur1àamento da proibi.

ção é de natureza ética e viJa í,,!pedir q!l'0c;cngreullt. - desdi a expediçio

do diploma ou desde a posse...,..possa se sujeitar. um claro contIito de interes·

se, uma vez que nio se compatibilizaria a fUnc;io fiicalizadora Que o parlamen.

tar deve exercer sobra ai el1tldadwl'da~ Pútllica - incIuídal ai es

sociedades de economia mista e· ai empreul pUblicas - com um /'ll1aclona·

mento contratual incomum ou lI1IIil~ que, poMIII\ura. vitlse a manter

com quaisquer desSllS.entas, " ,,'

Cumpre recorrer aos c:omenIinol do iIlIignt Ju,.staJ,CrlteUa Jr.'

que define com muita~à1litI~da Carta Uagn~ no que tange ál pro.

jjJiçôes impostas aos parlamentares ~oeiàe • expediçio do diploma", Diz ele:

(*) Republica-se em viTtude de inCOTTecões
2 • COnlllmanos li ConstItuIÇão 1IJ 19118: p. 2.043'"

'Já fizemos referéncia entre dois momentos distintos. o 'da expédição' e o 'do

recebimento" do diploma. Aqui, porém a regra é expressa. A expedição do di

ploma é o primeiro ato legal de reconheCimento do candidato eleito, Somente,

portanto, desde esse momento é que sua atividade pode ser limitada. Antes se

ria iníquo". Citando comentário do jurista Temistocles Brandão Cavalcanti', con

firma: 'A medida restntlva é, portanto. altamente moralizadora e cobre o exerci

CIO do mandato de certas garantias Que o prestIgiam. envolvendo-o de uma In

suspeição sem a qual não p'Ode haver dIgnidade parlamentar. Neste particular

conclui Cretella Jr: •A partir da exoedlcão do dloloma, sob oena de' perda do

cargo. o congressista não pode "firmar ou manter contrato- nem "aceItar ou

exercer cargo".

ConsIderando este pressuposto juridlco tão bem esmIuçado pelos

jurilla mencionados, devemos agora nos voltar à análise de alguns, aspectos

também importantes. como, por exemplo, o entendImento da expressão "firmar

OU manter contratos' e. maís adiante, o alcance da definição de "contratos de

cláusulas uniformes".

Ainda recorrendo às sábias considerações de Cretella Jr. podemos

verificar que "o contrato é entendido,. il) genere, e definido categonaimente pela

teona geral do direito como o -acordo .entre duas ou maIs pessoas, consubstan

ciado em normas, que passam a governar a vontÇlde das partes celebrantes".

Assim. continua ele "é clara a inferéncla Imediata de que um conjunto de

'd,reitos e obngações-. alé[!1 de ·deveres". emerge dopacto. Dentro do contrato,

o Senaaor e o Deputado são niveladOs aos aemals contratantes Se o contrato

de direito pnvado Civil ou comerciaI. fOI celebraoo com Senador ou Deputado

gualguer cláusula gue, aI favoreca o parlamentar contratante: bl Isente o con·

gresslsta contratante de obngacão ou deve-o ou c) abrande gualguer tipo de de

ver ou obngacão e oona abena ao suborno à corrupção. à fraude"

Na verdade, há que se entender mUito claramente a Intenção do

mandamento constitucional na medida em que fica eVidente a pr~ocupação de

se evitllr relações de conflito de interesses entre o Parlamento e as. entidades

da Admimstração direta ou indireta que estão soo sua fiscalização AsSim, se ú

acordo se classificar como uma relação contratual - onde em uma das partes

figure o parlamentar e na outra, o Estado -. sendo a Administração direta ou

indireta. em qualquer das formas ou modalidades d~. descentralizações, nas trés

esferas. a fonte clara de suborno e corrupção. se houver, atinge seu mais alto

grau. porque uma das tarefas administrativas do Parlamento é precISamente a

da fiscalização oessas entidades, DElve-se Inoagar alnoa: como se comoatlbll,

zana a função fiscalizadora ao congr~sslsta soore contratos celebrados de Que

ele é parte favorecida?

Ora, para se eVitar a prática do SUborno e da corrupção, nesses

casos. é tradição. no direito braSileIro, há quase um século, a proibição do con

gressista, em celebrar contratos públicos ou pnvados. a panlr da eleição, ou da

expedição do diploma ou da posse.·O pnnciplo tem se mantido ao longo de to

das as úttimas constituições brasileiras, tendo variado apenas o modo de refe

réncia à proibição de celebrar contratos, por parte dos Senadores e Deputados

mal a incompallbilidade conslltuclonal foi sempre uma constante ao determinar

o dispositiVO constitucional que nenhum membro do Congresso poderá celebrar

contrato 'com a Admmistração pública federal, estadual ou municipar', • com

pessoa jurídica de direito público, enlldade autárqUIca, SOCiedade de economia

mista ou empresa concessionána de direito público"; "com pessoa de direito

público, autarqUIa, empresa pública, SOCiedade de economIa mista ou el1'~resa

concessionária de serviço público'·

3 -A Constituiçio Federal comentada 3· edIção. 1956. vai II,-p 44
... -Vidli Conltltuiçio federal de 1934. art. 33, nO 1 e a Constituição Federal de 1937. art 44...........
5· Vide Consbtul~O de 1946. art. 48, I, 'a"
5.11id11 Conslltuição de 1967, art, 36, I, "a", e a EC n' 1, de 1969, art. 34, l, 'a"
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Desta tonna. fica inequivoco quo. por via do conlralo. ewer cele

brado com pessoa física. quer com pessoa jurídica de direito Pnvado. estatal ou
não estatal. quer ainda com peSl108 jurídica de direito público, em síntese. por

intermédio de instrumento contratual privado ou público. civil.~. admi

nistratIVo. poderia haver porta aberta~ a COll'UIlÇ6o de Deputado e SBnado·

res. mediante a inserção de ctãusulas ele favorec:imento ao contralllnte con·

gressista. É isso que todas as Constituiç6lls brasileiras pretenderam evitar. ao

impedir as mencionadas celebrações contrIIluais. Neste sentido todos os Y8ltlOS

- 'finner". "assinar". "celebrar" - referem..1e ao Muro.

Verificados os aspectos de natureza temporal do Impeo,mento Im

posto pela Constituição ao parlamentar. cabe agora uma análise da outra con

diCIonante conllda no art. 54. I. "ao. que vem a ser a definição de "contralo de

cláusulas uniformes".

Para Que se tenha idéia clara do que pretendeu dizer o legislador

constitUinte com a frase -contrato que obedece a cláusulas Uniformes' ti preciSO

esclarecer oue as cláusulas são inseridas. no contrato. de modQ geral e Impes

soal. em bloco. pela pessoa jurídica pública po/itica (União. Estado-membro.

Dlstnto Federal. Municipio). ou IJdminis1tlltÍVII (autarquia), pela empresa publica

pela SOCiedade de economia mista ou pelll concessIonária. e aceItas..sem OIS

cussão. pelos Deputados e Senadores. qua a elas aderem. Desse modo. \lual

quer contrato de adesão ou por adesão. imposto pelo econõmlC8 ou' pollbca·men.

te mais forle. e aceito pelas partes aderentes. como os contratos oe seguro~ os

contratos de espetáculos artísbcos e os contratos de transporte diverSos

Este. portanto. deve SAr o entendimento do contrato com cláusulas

unlfonnes. qual seja aquele com condições gerais Que atendem a unanimidade

de seu publlco·alvo, sem variações ou privilégiOS que possam beneficiar ou

desfavorecer um e outro, assumindo claramente um aspecto Jurídico de um

contrato de adesão. Assim. como caracteriza·se o contrato de adesão. não se

pennite ao contrato de cláusulas uniformes que ele tenhá qualquer distinção em

relação aos contratantes, uma vez que o contratado se obriga a prestar um ~er

viço padrão e igualmente uniforme. sem discriminar quaisquer condições na

execução de sua obrigaçAo contratual.

Serve como bom exemplo de um contrato de at\esão entre a insti.

tuição financeira e o cliente. a hipótese do contrato de empréstimo. Assim. se o

contrato é de empréstimo. em que todlS IS cláusulas são iguais. em tonna uni·

ca (unifonne). para todos os que quiserem contratar-emprestar. ou tomar de

empréstimo. nada Impede que o pariamentar firme ou mantenha contrato já fir

mado com as pessoas jurídicas estalllis, privadas ou publicas. da Administra

ção direta ou indireta. ou com concessionjrias,

Mais uma vez. o que a Constituição quer é impedir o suborno e a

corrupção, advindas de contrato cujas cláusulas não selam unifonnes. que con
cedam prerrogativas ou privilégios a parlamentares, ao passo Que ás mesmos

contratos. se celebrados com particulares. inclUlnam cláusulas Iguais para os

demaiS contratantes. abstraindo aquelas condIções mais favoniveis. Neste

caso. se o contrato ê de mUluo (ou empréstimo) e o mutuante (ou empresUldor)

é o Banco do Bras;, ou qualquer banco estadual. ou a Caixa Econômica federal,

as cláusulas contréltualS devem sempre ser unitonnes ou estereotipadas. obe

decendo um cliché. nc,". casos em que o Senador ou DepUtado mutuário (ou be

neflCiáno do emprés:lmo) possa vir firmar ou manter um contraIo deSS3 espéclll

com estas In~:l;uições financeiras. Neste sentido, considerando amda esses
mesmo tIPO de contrato. qualquer cláusula que fixe Juros mais b;liXO$ ou tempo

maIor para pagamento da dívida (como. por exemplo. uma concessão de ca·
rencla para inicio do pagamento da divida). ou qualquer outra cláusula que "ia
conste dos demaIS contratos semelhantes. elaborados pela mesma instituição

financeira. deverá ser encarada como uma cláusula desIgual e suspeita no sen
lido de tratar de modo deSigual o congreSSIsta., Assm, se o contrito vem favo-

recer o parlamentar. obriga-o li desfazer o contrato J" feIto. elu a não assinar o

contrato a ser celebfado

Numa definição mais sUCInta. mas não menos precisa, o emérito

constrtuClonahsta Manoel Gonçalves Ferreira Filho' ensina que:

•A Constituição abre.porom. exceção, Visando a norma em
exame impedint&jam OS depUtados ou senadOres favorecidos por
meio rie conQições especiais. nlo estão eles proibidos de celebrar
contrlI/OS coní as pessoas enumeradas. sempre que 'o contraio
obedecer a cláusulas unifonnes", O gue quer dizer. sempre Que o
contlllto nlio fller acepção de oessoas. contiver c/áusuias iguais ás
que são PoStas em gerai para qu8lquer oarllcular,"

Por todas essas ~onsiderações de ordem eminentemente técnico·

juridica, convém então reforçar o mandl\menlo constitucional. não raras vezes

ignorado ou deSrespeitad~. 'de forma a eVitar eficazme~e as incidé'1cias qe re·

laclóilamentos suspeitos "o~ incomuns entre as instituiçõe~ financeIras oficiais e

os paÍlamenlares, cert~me~ie. a aprese~taÇão do ~rojeio de lei: explicitará mn

da mais o dlsp05mvo constitUCIonal em questão. contribUindO com a diminuição

de Possíveis brechas ou lacunas que. porventura. pennitissem o abuso e o

desviÓ da Lei MaIOl' bràsileim.
Acrecüismos finnemenie qué nessa proposição encontrará o apoio

de nossos ilustres Pares. pois só vem contribuir para o engrillldecimento e di

gnifiêaÇão desta Casá. tomSrldO almja mals'étlco e transparente o exercíCIO de

nosSa àllvidadê parlamentar : ~, '
Sala das Sessões, e .-' e de 1997

~<:'~'. ..~,
Silvio Pessoa / .
Deputado Fetillral-PMDBIPE

,"LEGlS~A:ÇÃO'OTADA ANEXA!)Á PELA
COORDENAÇAO DE ESTlIDOS LEGISLATIVOS - CeDI".

CQN~T~TllIÇÃO
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

\0' '1988

tfiuCol\Í
Da Organização dos Poderes

CAPÍTULO I .
.00 Poder.!-egislativo

•••••••••• u •••••••••••••••• •• •••••• •••••••••••• •• • .. •• ••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o ••

SEÇÃO V
Dos Deputados e dos Senadores

•••••..- u ••••••••~ ;, •••• ~ _ ~ .,;, •••••••••

An. 54 • Os Deputados e Senadores não P9derão:
I - desde a expedição do diploma:

. a) finnár ou manter contrato com pessoa jurídica de direito
público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou
empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato
obedecer a cláusulas unifonnes;

bl aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remuneraào.
inciusive os de que sejam demissíveis ad nutum. nas entidades
constantes da alínea anterior;

7 - Comenuinol li Conl""'ção Brallle,ra de 19BB. V 2 ano 1992, p 53
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11 • desde a posse:
a) ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que

JOle de favor decorrente de contrato com pessoa juridica de direito
público, ou nela exercer função remunerada;

b) ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis ad nutum,
nas entidades referidas no inciso I, a;

c) patrocinar causa em que seja interessada qualquer das
entidades a que se refere o inciso I, a;

d} ser titulares de mais de um cargo ou mandato público
eletivo.
.................................................................................................................
.........................~ .

PROJETO DE LEI N!! 2.939, DE 1997
(Do Sr. Walter Pinheiro e Outros 3)

Revoga a Lei nQ 9,295, de 19 de julho de 1996, que dispõe sobre
oa serviços de telecomunicações e sua organizaçao, sobre o órgão
regulador e dá outras providências.

(APEN~E-SE AO PROJETO DE LEI N2 821, DE 1995)

O Congresso Nacional decreta:

.. . Art. 10. Fica revogada a Lei .n° 9.295, de 19 julho de 1996, que'
dISpõe sobre os servIços de telecomumcações e sua orgamzação. sobre o

órgilo regullll10r e dá outras providências".

An. 2°. Esta lei entre em vigor na data da sua publicação.

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

JUSTWICAÇÃO

A lei na 9.295, de 19 de julho de 1996, que "dispõe sobre os
serviços de telecomunicaçôés e sua organiZação. sobre o órgão regulador e dá
outnIS providêrtcias" é cOnhecida como a Lei Minima das Telecomunicações.

Ela~a e aprovada ás pressas, a fun de privatizar os setores
IlICI'Ilivos das telecomunicações, a Lei que ora se quer revogar é
evidentemente inconstitucional, existindo contra ela várias ações diretas de
inconstitucionalidade (ADIN's números 1.485 e 1.49\) no Supremo Tribunal
Fcdcra1, bem como diversas ações nas instâncias inferiores do Poder
Judiciário.

As razões da inconstitucionalidade da lei são evidentes. Não
respeita ela a Emenda Constitucional nO 08. de 15 de agosto de 1995, que
alterou o inciso XI, do art. 21, da CF, determinando a necessidade de lei
posterior para dispor sobre os serviços de telecomunicações como um todo.
ou seja, para tratar do conjunto do sistema de telecomunicações. criando um
ÓI1!ilo regulador para este sistema.

Além disso. tratou ela de disciplinar apenas a possibilidade de
conceder aS "fatias" mais lucrativas para o setor privado. visando à
privatização sem nenhum critério de parte do sistema de telecomunicações.
nas áreas em que ele é mais rentável e lucrativo.

Face ao exposto, contamos com o apoio dos ilustres pares para a
aprovação do presente projeto.

Sala das Sessões, em

;~ .
,/',. " '.

........:AÚ~ ~I~.O

Deputado MILTON TEMER

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PEI..4
COORDE:'iAÇ,\O DE ESTl'DOS LEGISLATI\'OS - ('rOI"

CON.STITUIÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL'

1988................................................................................................, .
• ".j 1

TiTUl.O 111
Da Organização do Estado

.............................................................................................. '1 .

CAPiTULO 11
DaUr'lião

.........io._ : ~••••........: ; .

Art. 21 - Compete à, União: , , .
. 1 - manter relações com.Estados çstr,angeirose .participar de

organizações internacionais;. .
. "'Ií - declarâr a'guerrae celebrar a paz; ,

, 11r-assegurar a defesa naCional;
IV ~ pimnitir, nos casos previstos em lei complementar. que

forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele
peJ1llaneçam temporariamente;, . .

V - decretar, o estado .de. sitio, o estado de defesa e a
intervenção federal;

VI - autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material
bélico;

VII • emitir moeda;
. VIII·- administrar as reservas cambiais do País e fiscalizar as
operações de natureza financeira. especialmente as de crédito. câmbio
e capitalização. bem como as de seguros e de previdência privada:

IX - elaborar e executnr planos nacionais e regionais de
ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social:

X - manter o serviço postal e o correio aéreo nacional;
XI - explorar, diretamente ou mediante autorização. concessão

ou permissão. os st;rviços qe telecomunicações, nos termas da lei. que
disporá sobre a' oÍ'ganização qos serviços•.'a, criação de um órgão
regulador e outros aspectos institucionais; .

* !m.:l.w XI ,:lJnI ,,'d/./(..iiu duda pelu Hmt!JUlu ('(Jll.WIW"lOnu/ mimeru N. d'.!
151181995.

EMENDA CONSTITUCIONAL 8 DE 15 DE AGOSTO DE 1995

ALTERA O INCISO XI E A ALÍNEA "A" DO
INCISO XII DO ART. 21 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
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Art. <1° - O inciso XI e a alínea "a" do inciso XII do Art. 21 da
Constituição Federal passam a vigorar com a seguinte redação:

Parágrafo único. Excepcionalmente e com a devida justificaçio
por parte da autoridade competente, o prazo a que alude este artigo poderá ser
prorrogado por igual periodo.

Art. 2° - É vedada a adoção de medida provisória para
regulamentar o disposto no inciso XI do Art. 21 com a redação dada
por esta emenda constitucional.
................................................................................................................
................................................................................................................

Art. 2° A inobservância do disposto nesta lei configura infraçio
administrativa punivel com suspensão por até trinta dias, apurada em iDquérilÓ
administrativo, na fonna de legislação pertinente em vigor. .

LEI 9.295 DE 19 DE JULHO t>E 1996

Parágrafo único. No acaso de reincidência, o servidor ou
empregado estará sujeito á pena de demissão a bem do serviço público.

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

de 1997.deSala das Sessões, em

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

DE
SUA

ÓRGÃO
OUTRAS

SERViÇOS
E
O

DISPÕE SOBRE OS
TELECOMUNICAÇÕES
ORGANIZAÇÃO, SOBRE
REGULADOR E' DÁ
PROVIDÊNCIAS.

Art. 1° - A organi;zação dos serviços de telecomunicações. a
exploração de Serviço .Móvel .cel~lar,. d.e, ~er:viço <Limi~ado e .de
Serviço lJ: ,transporté de Sinais de Teleéomunicações por Satélite.

bem como a,utilizaç~o da rede públíca de telecomunicações para a
prestação de Serviço de Valor Adicionado. regulam-se por esta Lei.
relativamente aos serviços que menciona, respeitado o que disciplina
a legislação em vigor. em especial" a Lei número 4.117. de 27 de
agosto de 1962, pelas .Leis números 8.987. de 13 de fevereiro de 1995.
e 9.074, de 7 de julho de 1995, e, no que for compatível. pela
legislação de telecomunicações, em vigor;

Art. 2° - Sujeitam-se à disciplina desta Lei os serviços de
telecomunicações elencados nó Art.' l°, observadas as seguintes
definições: , ,

§ 1° - Serviço Móvel C~lular, é o serviço de telecomunicações
móvel terreStre. aberto 'à'correspondência pública, que 'utiliza sistema
de radiocomunicações com técnica celular, cOrifolÍne definido na
regulamentação. interconectado à rede pública de telecomunicações. e
acessado por meio de tenninais pol1áteis; transportáveis ou veiculares,
de uso individual.

§ 2°'·' Serviço' Limitado e o serviço de telecomunicações
destinado ao uso próprio do executante ou â prestação a terceiros,
desde que sejam estes uma mesma pessoa, ou grupo de pessoas
naturais ou jurídicas. caracterizado pela realização de atividade
específica:

§ 3° - Serviço de Transporte de Sinais de Telecomunicações
por Satélites é o serviço de telecomunicações que. mediante o uso de
satélites, realiza a recepção e emissão de' sinais de telecomunicações,
utilizando radiofreqüências predetenninadas.
.....................:. ~ •••• : •••••••••••••••••••••••••••••••• 0.0 •••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••u.u•••'•• ; ••••••••••••••••••~u ; •• ; u .•••••

PROJETO DE LEI N!'2.941, DE 1997
, ; (bo Sr. Robson ~mero) .

JUSTIFICAÇÃO

Em confonnidade com o estatuído no inciso XXXIII. d~ art. 'Só. da Lei
Maior. e assegurado a todos o direito de receber. dos órgãos públicos.
infonnaçõe5 de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que
serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas
aquelas cujo sigilo seja imprescindivel à segurança lia sociedàde edo EstallO. <

Decorridos quase nove anos desde a promulgaçi!o da elllta Politica em
vigor, entretanto. referida disposição ainda não foi regulamentada. sem
embargo de várias tentativas promovidas na esfera do Congresso Nacional. em
oponunidade anteriores.

Por isso. esta proposição tem por objetivo suprir essa lacuna.
determinando o prazo de cinco dias úteis para expedição das cenidõcs, pl'370
esse que, excepcionalmente. poderá ,ser prorrogado por 'igual 'pedido. quando
houver justificação cabivel.

o projetado também prevê a aplicação de penalidades aos servidores ou
empregados que descumprirem os prazos em questão.

Saladas Sessões. em )de",,~~. .....--,

""~~,
~BSON ROMERO

Députado Federal
PSDB-RJ

"LEGISLAÇÃO crrADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLAmos. CeDI"

CONSTITUIÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL '

1988
................................................................~ .

TÍTULO 11
Dos Direitos e Garantias Fundamenlaís

DispOe eobre o prazo de concesslo de certidOes, na foras do
inciso XXXIII' do art. 5R da Constituiçlo Federal.

(AS COMISSOES DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇAO E SERVIÇO PUBLICO; E
DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO - ART. 24, 11)

o CONGRESSO NACIONAL Decreta:

Art. 1°O prazo para o fornecimento de certidões a que alude o
inciso XXXIII, do art. 5°, da C~nstiUJição Federal. é de cinco dias úteis.

CAPÍTULO I
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

Art. 5° • Todos são iguais perante a lei, sem distinçto de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estranplros
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida. à liberdado. li
igualdade. à segurança e à propriedade. nos termos seguintes:

I - homens e mulheres são iguais em direitos c obrigações. nos
termos desta Constituição:
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II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma
coisa senão em virtude de lei;

lI! - ninguém será submetido a tortura nem a tratamento
desumano ou degradante;

IV - é li~re a manifestação do pensamento. sendo vedado o
anonimato:

xxx -é garantido o direito de herança;
XXXI - a sucessão de bens de estrangeiros situados no País

será regulada pela lei brasileira em beneficio do cônjuge ou dos filhos
brasileiros. sempre que não lhes seja mais favorável a lei pessoal do
de cujus;

XXXII - o Estado promoverá, na forma da lei. a defesa do
consumidor:

XXXIll - todos têm direito a receber dos órgãos públicos
informações de seu interesse particular. ou de interesse coletivo ou
geraL que serão prestadas no prazo da lei. sob pena de
responsabilidade. ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à
segurança da socit;dade e do Estado;

PROJETO DE LEI N.'! 2.950, DE 1997
(Do Sr. Abelardo Lupion)

Altera o art'. 16 da Lei nO 3.07l, de 10 de janeiro de 1916
Código. Çiv~l, para incl~ir os institutos de pesquisa dentre as
pessoas jurídicas de direito privado, regular a sua consti~uiçao
pela União, com a finalidade de promover a pesquisa científica,
e autorizar o Poder Executivo a transformar a Empresa Brasileira
de Pesquisa Agropecuária-EMBRAPA em Instituto de Pesquisa.

(AS COMISSOES DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇAO E SERVIÇO PUBLICO;
DE FINANÇAS E TRIBUTAÇAO; E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E· DE
REDAÇAO - ART. 24, 11)

oCONGRESSO NACiONAL decreta:

Art. 1°, O coput do art, 16, do Código Civil (Lei n03.071. de 1° de janeiro de

1916), passa a vigorar com a seguinte redação:

uArt. 16. São pessoas jurídicu de direito privado:

1 • as sociedades civisy religiosas. pias, morais. literárias. as associações de

utilidade pública e as fundaçõés;

11 • as sociedades mercantis;

III - os institutos de pesquisa."

Art. 2". O Estado promoverá, em qualquer área de conhecimento, a pesquisa

cientifica por inlemlédio de Institulo de Pesquisa. pessoa jurídica de direito privado, sem fins

Iucralivos, regida pelas normas de direito civil e pela presente lei.

Art. 3-. A Uniio4 Jl'Ierliante autorização legislativa específica.. poderá constituir

instituto de' PCf4UlM isoladlmente ou com a participação de pessoas jurídicas de direito público ou

PaligraCo único. O Instituto de Pesquisa constituído peta União desenvolverá

atividade de illl........ social e gomi de imunidade lributári. em relação às suas rendas, bens e

serviços.

An. 4~. A lei qlJe autorizar a criaçio de Instituto de Pesquisa disporá sobre os

~\Cnendo~ í.sr..;l.Si e tributirios atribuidos ás pessoasjuridiín de direito privado OU naturais que sejam

integ<anles das entidades e participem no financianIento das suas atividades,

Parágrafo único. O Instituto de Pesquisa adquire personalida~ejurídica com a

inscrição de seus atos constitutivos no Registro Civil de Pessoas Jurídicas.

Art. so, O Instituto de Pesquisa terá estatuto próprio, patrimônio desvinculado da

União e dos eventuais participantes, e autonomia financeira e administrativa. Nos órgios colegiados

de deliberação. os usuários deverio ter pelo menos um terço das vagas.

Art, 6°. Constituem recursos do Instituto de Pesquisa:

1. - transferências orçamentárias constantes do Orçamento GeiaI 'da Uniio;

11.• transferências de recurso. efetuadas pelos demais participantes;

IlI.- subvenções. doações e legados;

IV.· receitas da venda e exploração comerciaI de tecnologias. produtos e serviços'

V.• rendimentos de aplicações financeiras; ,

VI.· os provenientes de convênios, ajustes e contratos;

VII.~ renda de bens patrimoniais;

VllI.· recursos de operações' de crédito. as~im entendidos os' pfovenientes de

empréstimos e financiari1entos obtido,"'

IX.- quaisquer outras receitaS operacionais:

Art. ']O. A constituição do patrimônio inicial do Instituto de' Pesquisa ou sua

elevação poderá ser feita pelos participantes. mediante transferência de recursos financeiros, bens

patrimoniais,ou direitos de, qual,quer ~ie.

Art. 8", O pessoal.efetivo do quadro pennanente do Instituto d~ Pesquisa será

regido pela Consolidação das Leis do Trabalho e legislaçio complementar e p(lr plano de cargos,

salârios e beneficios próprio.

§ 1& A admissão de pessoal efetivo no quadro pennanente dar·se--ã mediante

seleção pública de provas ou de provas e titulos, na forma do disposto no estatuto da entidade

§ 2& O Instituto de Pesquisa devera possuir sistema de remun~raçàó que assegure

ao pessoal efetivo do quadro pennanente. desvinculada do, salário, participação nos ganhos

econônúcos resultantes da prodUTividade de seu trabalho, ou premiação decorrente do atingimento

dos objetivos c metas. na fonna dos planos previamente estabelecidos pela entidade.

Art. ~, O Instituto de Pesquisa deverâ possuir regulamento próprio de licitação

para contratação de obras. sezvi.ços, compras e alienações. não lhe sendo aplicáveis as normas de

licitação e contratos instituidas pela Lei 8.666, de 23 dejunho de 1993 e legislação complementar.

Art. Jo. O Instituto de Pesquisa encaminhará ao Ministério ao qual estiver

vinculado, anualmente, na forma e prazo estipulados nas normas especificas, o balanço geral e as
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demais demonstrações financeiras do exercício. bem como o relatório das atividades desenvolvidas e

dos resultados alcançados. os quais, após análise e aprovação. serão enviados ao Tribunal de Contas

da União.

Art. 11. O Poder Público, por intermédio do Ministério ao qual esteja vinculado,

firmará Contrato de Gestão com o Instituto de Pesquisa, no qual serão discriminadas as atribuições,

responsabilidades e direitos das panes.

Parágrafo único. O Contrato de Gestão será indispensável para que o Instituto de

Pesquisa receba dotação orçamentária e recursos financeiras do Tesouro Nacional nos exercícios

imediatame~te s?b~uentes ao da SUl! constituição.

-:~. 12. A transformação de órgão pUblico ou de entidade integrante da

administração publica direta ou indireta e a absorção de suas atividades e serviços por Instituto de

Pesquisa constituído na forma prevista nesta lei. sera autorizada por lei especifica. que devera

observar os seguintes preceitos'

J - os servidores em exercIcio em órgãos públicos e entidades da administração

pública direta. regidos pelo regime juridico único. cujas atividades sejam absorvidas pelo Instituto

de Pesquisa, terão garantidos todos os direitos decorrentes do mencionado regime e integraria

quadro em extinção do Minísterio correspon~ente. facultada a cessão para o Instituto de Pesquis;!

em car-ater irrecusável por p'Mte do servidor e com ônus para. o Ministério~

JI - os empregados de entidades da administração pública indireta que ja se

encontrem regidos pelo regime da CLT. cujas atividades forem absorvidas pelo Instituto de

Pesquisa, terão seus contratos de trabalho transferidos para o me~~. sem qualquer solução de

continuidade. passando o Instituto de Pesquisa.. na condição de sucessor universal, a ser responsável

por todas as obrigações traba1lústas~ sociais, previdenciárias e outras similares, decorrentes do

contrato de trabalho- com a sucedida.. inclusive quanto ~~ tempo de serviço para todos os efeitos

legais.

III - a transformação das entidades ou órgãos e a transferência da propriedade de

seus bens imóveis. máveis e de seu acervo fisico, documentaI e material, bem como dos contratos,

convênios, direitos e obrigações, será precedida de inventário;

IV - no exercício financeiro em que houver a transfonnação de que trata este

artigo. os recursos anterionnente consignados no Orçamento Geral da União para a entidade ou

órgão transformado serão automatieâmente transferidos para o Instituto de Pesquisa, assegurada a

liberação periódi~,do respectivo de:sembolso financeiro em favor do Instituto de Pesquisa.

§' 10 Não sera incorporada aos vencimentos do servidor cedido qualquer vantagem

pecuniana que vier a ser paga pelo Instituto de Pesquisa.

Art. 13. O Instituto de Pesquisa sub-rogar-se-a nos direitos e obrigações

pe:ninentcs as entídades e órgãos públicos cujas atividades sejam por ele absorvidas. operando~se a

sub-rogação de fonna ampla. sem solução de continuidade e independentemente de qualquer

manifestação das panes ou fonnalidade adicional

Art. 14 Fica o Poder Executivo autorizado a transfonnar a Empresa Brasileira de

Pesquisa Agropecuaria - EMBRAPA. instituída por força do disposto na Lei n° 5851. de 7 de

dezembro de J972, em Instituto de Pesquisa, vinculado ao Ministerio da Agricultura e do

Abastecimento. na fonna do disposto nesta Lei

Art. 15. A presente Lei entra em vig'!.r~na data de sua publicação, revogadas as

disposições em contrário.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Tenho a homa de submeter á superior consideração
de Vossa Excelência o anexo Projeto de Lei que altera o artigo 16
do Código Civil - Lei 3071, de 10 de janeiro de 1916 - para nele
incluir entre as pessoas jurídicas de direito privado já existentes, um
novo tipo de instituição, que são os "Institutos de Pesquisa", cuja
finalidade exclusiva será a de promover a pesquisa científica. O PL
tem ainda, o objetivo de regulamentar a constituição dessas novas
entidades pela União e autoriza o Poder Executivo a transfonnar a
Empresa Brasileira de Pesquisa. Agropecuária- .Embrapa em
Instituto de Pesquisa.

1. A Refonna Administrativa incorporada pelo
Projeto de Emenda Constitucional n0173 prevê alteração no artig<..
30 da Constituição Federal dispondo. expressamente, que as
empresas públicas, majoritariamente dependentes de recursos do
Tesouro Nacional. dentro de dois anos. deverão ser extintas ou
transfonnadas.

2. A Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária - Embrapa é constituida sob a fonna jurídica de
empresa pública.

3. Não deve ser motivo de angústia para a
sociedade e tampouco para os quadros da Embrapa, Senhor
Presidente. a expectativa da transfonnação e muito menos o risco de
extinção, nos próximos dois anos.

4. Como a alternativa de transfonnação, segundo
o modelo constante no Plano Diretor da Refonna do Estado se refere

exclusivamente às Autarquias e Fundações Públicas, tomamos a
iniciativa de propor a transfonnação da Embrapa em Instituto de
Pesquisa.

5. A proposta, consubstanciada no presente
Projeto de Lei, prevê a alteração do art.16 do Código Civil
Brasileiro para nele inserir a figura de nova pessoa jurídica d~

direito privado denominada Instituto de Pesquisa

6. A presença da União Federal no instituto de
pesquisa é fundamental para assegurar estabilidade á Emprapa cujas
atividades demandam muitos anos para chegar a alguns resultados
de pesquisa de valor estratégico para o Brasil como, por exemplo,
nas áreas florestal, de melhoramento genético, recursos naturais ou a
fixação de nitrogênio no solo que demandou mais de 15 anos para
atingir resultados econômicos expressivos para o País.

7. A participação da União Federal no instituto
de pesquisa é indispensável face á visão holística do Estado no
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atendimento das necessidades sociais. Todavia. esta proposta
também abre à iniciativa privada a possibilidade de vir a se associar
à União na constituição de instituto de pesquisa, ou constituí-los
isoladamente mediante incentivos, vindo a [manciar parte de suas
atividades.

8. O modelo ora proposto busca assegurar
flexibilidade administrativa ao desenvolvimento da pesquisa
científica e está em consonância com a visão gerencial proposta no
Plano Diretor da reforma do Estado.

9. O presente Projeto de Lei abre a possibilidade
de outras instituições científicas que sabidamente enfrentam
grandes dificuldades virem a adotar a configuração jurídica de
instituto de pesquisa.

10. Este Projeto sinaliza a necessidade da União
Federal promover a atividade científica, uma das ':llais fortes
alavancas para o Brasil enfrentar todos os desafios que se avizinham
com a chegada do próximo milênio, o que os países hoje
desenvolvidos já vem fazen~o há mais de um século.

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS"

LEI N° 3.071 DE 01 DE JANEIRO DE 1916

CÓDIGO CIVIL.

PARTE GERAL

LIVRO I
Das Pessoas

TÍTULO I
Da Divisão das Pessoas

CAPÍTULO II
Das Pessoas Jurídicas

SEÇÃO I
Disposições Gerais

Art. 16 - São pessoas jurídicas de direito privado:
I - as sociedades civis, religiosas, pias, morais, científicas ou li

terárias. as associações de utilidade pública e as fundações;
11 - as sociedades mercantis;
1II - os partidos políticos.

* lt1t~ISO li! ar:.n:scldo pela /,e/ número 9.096, de 1909'1995.

§ 1° - As socIedades mencionadas no I só se poderão constituir
por escrito, lançado no registro geral (Art. 20, § 2°), e reger-se-ão pelo
disposto a seu respeito neste Código, Parte Especial.

§ 2° - As sociedades mercantis continuarão a reger-se pelo esta
tuído nas leis comerciais.

§ 3° - Os partidos politicos reger-se-ão pelo disposto, no que
lhes for aplicável, nos artigos 17 a 22 deste Código e em lei
específica.

~ .~' 3 ücrt?~cl(io pda l.!!l mimcY'o <) 0%. J~' 19091995

LEI N° 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 19~3

REGULAMENTA 9 ART.37, INCISO XXI,
DA CONSTITUIÇAO FEDERAL, INSTITUI
NORMAS PARA LICITAÇÕES E CONTRA
TOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CAPÍTULO I
Das Disposições Gerais

SEÇÃO I
Dos Princípios

Art. 1° - Esta Lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos
administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade.
compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta Lei, além dos ór
gãos da administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as
fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia
mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela
União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
......................................................................................................................
......................................................................................................................

LEI N° 5.85] DE 07 DE DEZEMBRO DE ]972

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A INS
TITUIR EMPRESA PÚBLICA, SOB A DE
NOMINAÇÃO DE EMPRESA BRASILEIRA
DE PESQUISA AGROPECUÁRIA (EMBRA
PA) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

PROJETO DE LEI N~ 2.951, DE 1997
(Do Sr. Wibgerto Tartuce)

Revoga o art .. 178 e o inciso IV do art. 219, da Lei n2 3.071, de
19de janeiro de 1916 - Código Civil.

(APEN5E-5E AO PROJETO DE LEI NQ 1.853, DE 1996.)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1°. Ficam revogados o art. 178 e o inciso IV do art.

219 da lei n° 3.071 de l° de janeiro de 1916.

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

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

JUSTIFICAÇÃO

A proposição ora apresentada tem por objetivo revogar os

dispositivos do Código Civil que permitem a anulação do casamento quando o

defloramento da mulher for ignorado pelo marido.

Tais dispositivos são um resquicio dos tempos patriarcais

em que o Código foi elaborado e promulgado. não lendo lugar, portanto, nos

dias amais.
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Pelo exposto, conto com a colaboração dos ilustres

colegas a ftm de que aprovemos este projeto de lei.

Sala das Sessões, em ne

//
,/ . . ' /-r ••• t ",~

Deputado WIGBERTO TAR~~E

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS"

LEI N° 3.071 DE 01 DE JANEIRO DE 1916

CÓDIGO CIVIL.

PARTE GERAL
...............................................................................................................0

LIVRO 11I
Dos Fatos Jurídicos

TíTULO III
Da Prescrição

CAPÍTULO IV
Dos Prazos da Prescrição

Art. 178 - Prescreve:

§ 1° - Em 10 (dez) dias, contados do casamento, a ação do ma
rido para anular o matrimônio contraído com mulher já deflorada (ar
tigos 218, 219, IV, e 220).

§ 2° - Em IS (quinze) dias, contados da tradição da coisa, a
ação para haver abatimento do preço da coisa móvel, recebida com ví
cio redibitório, ou para rescindir o contrato e reaver o preço pago,
mais perdas e danos.

§ 3° - Em 2 (dois) meses, contados do nascimento, se era pre
sente o marido, a ação para este contestar a legitimidade do filho de
sua mulher (artigos 338 e 344).

§ 4° - Em 3 (três) meses:
I - a mesma ação do parágrafo anterior, se o marido se achava

ausente, ou lhe ocultaram o nascimento; contado o prazo do dia de sua
volta à casa conjugal, no primeiro caso, e da data do conhecimento do
fato, no segundo;

11 - a ação do pai, tutor, ou curador para anular o casamento do
filho, pupilo, ou curatelado, contraído sem o consentimento daqueles,
nem o seu suprimento pelo juiz; contado o prazo do dia em que tive
rem ciência do casamento (artigos 180,111,183, XI, 209 e 213).

§ SO - Em 6 (seis) meses:
I - a ação do cônjuge coato para anular o casamento; contado o

prazo do dia em que cessou a coação (artigos 183, IX, e 209);
11 - a ação para anular o casamento do incapaz de consentir,

promovida por este, quando se tome capaz, por seus representantes le
gais, ou pelos herdeiros; contado o prazo do dia em que cessou a inca
pacidade, no primeiro caso, do casamento, no segundo, e, no terceiro,
da morte do incapaz, quando esta ocorra durante a incapacidade (Art.
212);

rn -a ação para anular o casamento da menor de 16 (dezesseis)
e do menor de 18 (dezoito) anos: contado o prazo do dia em que o me
nor perfez essa idade, se a ação for por ele movida, e da data do matri
mônio, quando o for por seus representantes legais (artigos 213 e 216)
ou pelos parentes designados-no Art. 190;

IV - a ação para haver o abatimento do preço da coisa imóvel,
recebida com vício redibitório, ou para rescindir o contrato comutati
vo, e haver o preço pago, mais perdas e danos; contado o prazo da tra
dição da coisa;

V - a ação dos hospedeiros, estalajadeiros ou fornecedores de
víveres destinados ao consumo no próprio estabelecimento, pelo preço
da hospedagem ou dos alimentos fornecidos; contado o prazo do últi
mo pagamento.

§ 6° - Em 1 (um) ano:
I - a ação do doador para revogar a doação; contado o prazo do

dia em que souber do fato, que o autoriza a revogá-Ia (artigos 1.181 a
1.187);

II - a ação do segurado contra o segurador e vice-versa, se o
fato que a autoriza se verificar no país; contado o prazo do dia em que
o interessado tiver conhecimento do mesmo fato (Art. 178, § 7°, V);

11I - a ação do filho, para desobrigar e reivindicar os imáveis de
sua propriedade, alienados ou gravados pelo pai fora dos casos ex
pressamente legais; contado o prazo do dia em que chegar à maiorida
de (artigos 386 e 3'88, I);

IV - a ação dos herdeiros do filho, no caso do número anterior,
contando-se o prazo do dia do falecimento, se o filho morreu menor, e
bem assim a de seu representante legal, se o pai decaiu do pátrio po
der, correndo o prazo da data em que houver decaído (artigos 386 e
388, 11 e 11I);

V - a ação de nulidade da partilha; contado o prazo da data em
que a sentença da partilha passou em julgado (Art. 1.80S);

VI - a ação dos professores, mestres ou repetidores de ciência,
literatura, ou arte, pelas lições que derem, pagáveis por períodos não
excedentes a } (um) mês; contado o prazo do termo de cada período
vencido;

VII - a ação dos donos de casa de pensão, educação, ou ensino,
pelas prestações dos seus pensionistas, alunos ou aprendizes; contado
o prazo do vencimento de cada uma;

VIII - a ação dos tabeliães e outros oficiais do juízo, porteiros
do auditório e escrivães, pelas custas dos atos que praticarem; contado
o prazo da data daqueles por que elas se deverem;

IX - a ação dos médicos, cirurgiões ou farmacêuticos, por suas
visitas, operações ou medicamentos; contado o prazo da data do últi
mo serviço prestado;

X • a ação dos advogados, solicitadores, curadores, peritos e
procuradores judiciais, para o pagamento de seus honorários; contado
o prazo do vencimento do contrato, da decisão final do processo ou da
revogação do mandato;

XI - a ação do proprietário do prédio desfalcado contra o do
prédio aumentado pela avulsão, nos termos do Art. S41; contado o
prazo do dia em que ela ocorreu;

XII - a ação dos herdeiros do filho para prova da legitimidade
da filiação; contado o prazo da data do seu falecimento se houver
morrido ainda menor ou incapaz;

XIII - a ação do adotado para se desligar da adoção, realizada
quando ele era menor ou se achava interdito; contado o prazo do dia
em que cessar a menoridade ou a interdição.

§ 7° - Em 2 (dois) anos:
1 - a ação do cônjuge para anular o casamento nos casos do Art.

219, I, 11 e 111; contado o prazo da data da celebração do casamento; e
da data da execução deste Código para os casamentos anteriormente
celebrados;

II - a ação dos credores por dívida inferior a cem mil-réis, salvo
as contempladas nos números VI a VIII do parágrafo anterior; contado
o prazo do vencimento respectivo, se estiver prefixado, e, no caso
contrário, do dia em que foi contraída;
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III - a ação dos professores, mestres e repetidores de ciência,
literatura ou arte, cujos honorários sejam estipulados em prestações
correspondentes a períodos maiores de 1 (um) mês; contado o prazo
do vencimento da última prestação;

IV - a ação dos engenheiros, arquitetos, agrimensores e estereô
metras, por seus honorários; contado o prazo do termo dos seus
trabalhos;

V - a ação do segurado contra o segurador e, vice-versa, se o
fato que a autoriza se verificar fora do Brasil; contado o prazo do dia
em que desse fato soube o interessado (Art. 178, § 6°, lI);

VI - a ação do cônjuge ou seus herdeiros necessários para anu
lar a doação feita pelo cônjuge adúltero ao seu cúmplice; contado o
prazo da dissolução da sociedade conjugal (Art. 1.177);

. VII - a ação do marido ou dos seus herdeiros, para anular atos
da mulher, praticados sem o seu consentimento, ou sem o suprimento
do juiz; contado o prazo do dia em que se dissolver a sociedade conju
gal (artigos 252 e 315).

§ 8° - Em 3 (três) anos:
A ação do vendedor para resgatar o imóvel vendido; contado o

prazo da data da escritura, quando se não fixou no contrato prazo me
nor(Art.1.141).

§ 9° - Em 4 (quatro) anos:
. I - contados da dissolução da sociedade conjugal, a ação da mu-

lher para: . .

a) desobrigar ou reivindicar os imóveis do casal, quando o ma
rido os gravou; ou alienou' sem outorga uxória, ou suprimento dela
pelo juiz (artigos 235 e 237); " .

b) 'aÍnilar as fianças prestadas e as doações feitas pelo marido
fora dos casos legais (artigos 235, IJI e IV, e 236);

'c) teaver di> marido o dote (ART.300), ou os outros bens seus
confiados à administração marital (artigos 233, lI, 263, VIII e IX, 269,
289, I, 300 e 311, III);

II - a ação dos herdeiros da mulher, nos casos das letras a, b, c
do nÍímero anterior, quando ela faleceu, sem propor a que ali se lhe
assegura; contado o prazo da data do falecimento (artigos 239, 295, n,
300'e3II,II1); ,

.. .111 - a'ação'da mulher ou. seus herdeiros para desobrigar ou rei
vindicar os bens dotais alienados ou gravados pelo marido; contado o
prazo da dissolução da sociedade conjugal (artigos 293 a 296);

, IV - a ação do interessado em pleitear a exclusão do herdeiro
(artigos 1.595 e 1.596), ou provar a causa da sua deserdação '(artigos
1.741 a 1.745) e bem assim a ação do deserdado para a impugnar;
contado o prazo da abertura da sucessão;

V -' a ação de anular ou rescindir os contratos, para a qual se
não tenha estabelecido menor prazo; contado este:

a) no caso de' coação, do dia em que ela cessar;
b) no de erro, dolo, simulação ou fraude, do dia em que se rea

lizar o ato ou o contrato;
c) quanto aos atos dos incapazes, do dia em que cessar a

incapacidade;
VI - a ação do filho natural para impugnar o reconhecimento;

cOntado o prazo do dia em que atingir a maioridade ou se emancipar.
§ 10 - Em 5 (cinco) anos:
I - As prestações de pensões alimentícias.
II - As prestações de rendas temporárias ou vitalícias.
III - Os juros, ou quaisquer outras prestações acessórias pagá

veis anualmente, ou em períodos mais curtos.
IV - Os alugueres de prédio rústico ou urbano.
V - A ação dos serviçais, operários e jornaleiros, pelo paga

mento dos seus salários.
VI - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municí

pios, e bem assim toda e qualquer ação contra a Fazenda federal, esta
dual ou municipal; devendo o prazo da prescrição correr da data do
ato ou fato do qual se originar a mesma ação.

Os prazos dos números anteriores serão contados do dia em que
cada prestação, juro, aluguel ou salário for exigível.

VII - A ação civil por ofensa a direitos de autor; contado o pra
zo da data da contrafação.

VIII- O direito de propor ação rescisória.
IX - A ação por ofensa ou dano causados ao direito de proprie

dade; contado o prazo da data em que se deu a mesma ofensa ou dano.

PARTE ESPECIAL

LIVRO I
Do Direito de Família

TÍTULO I
Do Casamento

CAPÍTULO VI
Do Casamento Nulo e Anulável

Art. 219 - Considera-se erro .essencial sobre a pessoa do outro
cônjuge: .

I - o que diz respeito à identidade do outro cônjuge, sua honra e
boa fama, sendo esse erro tal, que o seu conhecimento ulterior tome
insuportável a vida em comum ao cônjuge enganado;

II - a ignorância de crime inafiançável, ant~rior ao casamento e
definitivamente julgádo'pbr sehtenÇ'irconpenatória;

UI - a ignorância, anterior ao casamento, de defeito físico irre
mediável ou de' moléstia grave e transmissível, por contágio ou
herança, c~paz de pôr ém risco a saúde do outro cônjuge ~u de sua
descendência; - . , - ,

IV - ~ defloramento da mulher; ~gnorado pelo marido.

PROJETO DE LEI N.! 2~952, DE 1997
(Do Sr. Wigberto Tartuce)

Dispõe sobre a obrigatoriedade do fornecimento de material
esc~lar para alunos comprovadamente carentes da rede pública de
enS1no fundamental.

(AS COMISSõES DE EDUCAÇAO, CULTURA' E DESPORTO; DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇAO (ART. 54); E DE.CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO
(ART. 54) - ART. 24, II)

oCongresso Nacional decreta:

Art. I' Fica o Poder Público obrigado a fornecer material

didátito-~sc.oiar. para alunos. comprov.a~amente. carentes. da rede pública de ensino

fundamentaL

Art. 2' Qualquer cidadào ou entidade legalmente constituída pode

acionar o Poder Público para exigir o cumprimento do disposto no artigo anterior.

Art 3° Anualmente o Poder Público consignará em seu

orçamento a previsão de recursos para as despesas previstas nesta lei.

Art. 4D Esta lei entra em vigor no ano seguinte ao de sua
publicaçào: •

Art. 5° Revogam~se as disposições cio contrário.

JUSTIFICAÇÃO
O ensino fundamental é obrigatório a todo o cidadão brasileiro e

sera ministrado com base no princípio de Itigualdade de condições para o acesso e
pennanência na escoJa". confonne assegura a Constituição Federal em seu ano 206.1.

É sabidamente conhecido de todos. o fato de que a simples oferta

de vagas na escola pública não garante, ao aluno, sua permanência nos bancos escolares,

Assegurar livros didáticos, cadernos. lápis e outros materiais escolares básicos ao estudante

carente é indispensável à continuidade de sua trajetória educacional, um instrumento de

eqüidade social.
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Pesquisas têm demonstl:uio que millwes de crianças e

adolescentes abandonaram a escola por absoluta fah de condições materiais de estudo e

pela revolta ao perceber a. prcc:!ri~ade de sua situação frente a colegas que possuem

materiais básicos a seu progresso. Uma evasão escolar com causa bem definida e com

fones repercussães no perfil educacional do pois

Foi por tais razões. que. no p....do. milhões de brasileiros

passaram pela escola e dela satranl analfabetos e que. se n.da for feito. hoje e no futuro.

outros milhães serão expulsos para engrossar a vergonhosa estatística (fa nossa educação.

Executar os programas suplementares de material diditico-escolar

é wna tarefa da qual o Poder Público não pode prescindir. Esse apoio às cri~ e

adolescentes carentes extrapola aspectos formais da organização escolar. significa dar a

elas condições de exercitarem sua cidadania e de batallwem para evitar a reprodução das

condições econômicas desfavoráveis de suu funilias. Por outro lado, assegura ao País

novas gerações mois qualificadas para enfrentar as exigências da modernidade.

Pelo exposto, conto com o apoio dos ilustres Parlamentares para

a aprovação deste projeto de lei.

"LEGISLAÇÃO crrAnA ANEXADA PELA ,
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATNOS"

'CONSTITUIÇÃO
REPÚBLlCA.FEDERATNA DO BRASIL

1988 .
•••••••••••• u t •••••••

TÍTULO VIII
DA ORDE~ SOCIAL

.........................................................• ,••••••••• • 0

CAPíTULO III
Da Educação, da Cultura e do Desporto

SEÇÃO]
Da Educação

Art. 206, O ensino será ministrado com base nos seguintes
princípios:

] - igualdade de condições' para o acesso e permanência na
escola;

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pen
samento, a arte e o saber;

III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, e coe
xistência de instituições públicas e privadas de ensino;

IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;
V - valorização dos profissionais do ensino, garantido, na forma

da lei, plano de carreira para o magistério público, com piso salarial
profissional e ingresso exclusivamente por concurso público de provas
e títulos, assegurado regime jurídico único para todas as instituições
mantidas peja União;

VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei;
VII - garantia de padrão de qualidade.

... ~ .
PROJETO DELEI N~ 2.953, DE 1997

(Do Sr. Enio Bacci)

Cria a denomínaç~o de T1rnate misto" ao composto de "11ex
Paraquayensis ll adicionado de qualquer outro ingrediente, e dá
outras providências.

(AS COMISSOES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAM1LIA; DE DEFESA DO
CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS; E DE CONSTITUIÇ10 E
JUSTIÇA E DE REDAÇ10 (ART. 54) - ART. 24, 11)

o CONGRESSO NACIONAL decrela:

Art. 1° - Fica 'crilllla a dellOminaçlo do MATE MISTO a
millln de Etva·Mate "Del[ PJII'IAlI&YOIlIi.", com qualqum- ingrediente, incluoive açú.. e
lI'lllIIIIizIIâ

Parágrafo Único • EIIla IU& do.if!llll1lo .erá~ na
omballlflOlD do produto, oem a doDolniMçlo Etva-Mate.

Art. 2° - A Etva·MIIe pll1l.erá colllllitulda .xclllliv..n..m. de
produto orimdo da eopécie ILEX PARAOUAYENSIS, na forma iDteira ou IIIOldI,
denominlda de ElI.VA-MATE.

ParáBnfo Único - O produto ..... cllllllÜielldo qUlIllo à fonna

a) Erva-MIIte (chimarrAo), quando apenas dessecada e molda;
b) TotTada(queimada), quando ..pecadae to!ltadaplncháll;
c) Manter o padrAo DllCioaal (PN 1), na composiçlo 70% FPCl

e 300/0PR.

Art. 3° - O produto Mate Misto .erá cODStituldo e oriUDdo de
Dex PoraguayelUlis, com qualquer sdíÇlo, com eopecificaçlo na embalagem e com llUlIS

descriçOe. e quantidade. peTOentuais.

§ 1° • A sdíçao de outro, inaredieote'lD MIIe Milito,
cOlÜonue diopOe o Art. 3D

, .0meDte lerá perntitida qwmdo a misttn for lIIIlI1i,1da por·
p""'cer técnico da íreada saúde e que le reopoDlabilize tecnicllltellte pelo produto..

§ 2° - Quando o Mate Misto for aromatizado deverá apreleutar
esta desigoaçlo expressa no rótulo. através de expressões ~'sabor... ou aromatizado com...n

§ 3° - Quando o Mate Miolo coDliver açúcar na lWl

compo.içio deverá apreseDlar em l\Ill rotulagem, além do Dome Mate-Miolo a adiçlo deate
componente e a definiçlo em percentuai•.

Art. 4° - A Erva-Mate cbimarrilo, nlo Decessitará de uenhlmlIl.
exprenlo a nao ser a citada no Art. 2".

Art. 5° • O órglo Público Federal competeute, darmirá,
regullllllOntará e fiscalizará os padrOes relltivos a características tl,ico.qulmicas, D/veis,
percentuais • requisitos bigiénico., finudo padrO" microacópico. e microbiológico,
relati"o. 10 Mate Misto e demais produto, dela Originíriol, além de requisitos técnico. que
preselVlllD a saiJde do coDltllJlidor.

Art. ó" • Além do dioposto na legislaçlo, a rotulagem do Mate
Misto deverá conter lllI seguintes indicaçOe,:

a) De.iguaçlo correta do produto;
b) Desiguaçlo do, compoueutes, inclUllive aromas;
c) O percentual da inaredieute' Dela contidos, mciuoive

d) Juatruçio de lIt1IIIZODlIIII.uto • cOlUlervaçlo do produto;
e) Ideutificaçao do lot. de partida;
f) Dala de fabricaçlo e validade do produto;
g) Nome do rellpODláv.1 técnico da soúde e o seu reopectivo

regiliro.

Art. 7' - As indústrias da Erva·Mate e MIIte Milllo, devem
1IlIll1er em .eUl! elllabelecimento, indus1rini, lllD certificado, renovável em cada bimestre de
auálise e oprovw;1o dos produtos de órgio. credenciados.

Art. Il" • O nlo cumprimento do dispolllo no ortigo mltrior
implicará e<lI 'aIlÇOe. e a remcidMcia firi. com que sejam dobr8dl!a &li peIl&1I pr-evilllu ua
regullllleotllçao delta lei.

Art. 9" . O órgIo Público competente poderi, indapondeule do
que dispõe o Art. 7', recolher amolira/l pln análiee e coufronllmeDlo a qualquer leqlo.

Art 10" - Eota lei eDIrará em vigor na dita de 111& publieaçlo,
revogllldo-se as dioposiçoe. em contrírio.

-nR"';~' (I~, sJr,,>.,<~._, O~1.t./ '7:)



13470 Quinta-feira22 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPurADOS Maio de 1997

JUSTIFICATIVA

A propo"iua deite projeto vil•• criaçlo do ro~
cl"ol plh • comercializlt;lo da Erv..Male, doodo IIOV& denominaçlo do proca.o "nox
P~il", com millllnl (1I"OIII&lizIrpa e aç6CIII") do MATE MISTO.

Tal propoeiçlo te devo ao ülo de aI~ iadúIlri..
el'VlleirM eltlll"Om adiciOlllllldo _ elelDOÓOl à Erva·Mate.

Sabem.. que ó de collUme IIlIigo • de _lU~
miau.em 0I'VllI • aç6C111" no chimerrto, • fim do lho d.- lID nbor npecial, mao llIIIbnI ó
llIbido ipi DUlro< ainda prolorvan o cOllUmo do mate·lIJlII!O.

Para tIIIlo, objoliVw:DOl com o pro..... projeto, ipi Mja feita
lIIIIll dielillçlo 01lIr0 • orva-mIIo pura' erva-JIIIIe Cl!m • adiçlo de aç6c... 1II"OIIIIIIizIa, a
fim de ipi " cOllMllidoralo lInIJa dúvidu com relaçlo llOl prolbo ipi ellá CCIqI(8io.

Anim como evibr, CJIO por deacoobecÍlllOlllo, "'Atm& peHOa
dioWtiN faça 1110 de Erva-MIIe milUllda com aç6c.. ou DUlrOI pro<kJloI, que poe.a
........ alllQII1 mal à_de.

Sala de eou6etI, 1 197.

~t:lo't/'lr

~ ~--, :.

L-'~-<~" ~-=-=
BNIOBACCI

DEPUTADO FEDERAL

PROJETO DE LEI N! 2.956, DE 1997

(Do Sr. Joio Faa.tiDo)

Dispõe sobre a jornada de trabalho do motorista profissional

(APENSE,SE,APPROJETO DE LEI NO 2.362, DE 1996.)

o Congresso Nacional Decrera:

Art. 1.. Ajornada de trabalho do motorista profissional nio excederá de 30 (trinta)
horas semanais.

Art. 2.· Considef1l·se, para·os efeitos desta lei, motorista profissiOlUlI todo aquele
que. ~b relação de emp!ego, preste serviços como encarregado e responsável pela
conduçio de veiculo automotor.

Art. 3." Aplica-se subsidiariamente a esta lei as nonnas conslalltes da CóosoJidaÇió
das Leis do TrabIlbo, em especial as previstas nos Arts. 58,59,67,71,73.

M. 4" Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçio.

Art. 5· Revogam·se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

Nio há como ficar indiferente á jornada de trabalho do empregado quando se trara
do motorista profissional.

Grande tem sido o número de iniciativas parlamenrares que, demonstrando
preocupllÇio com o problema, procuram dar ao motorista profissional o indispensável
amparo de nossas .leis trabalhistas. fazendo com que a regulamentação da atividade
profissional dessa nobre classe de trabalhadores se insira no contexto das que recebem
lnllamento especial da lei, tal a condiçio de insalubridade, periculosidade e penosidade que
encerra: esse'tipo de atividade.

Assim, nossa pretensão. ao disciplinar a jornada de trabalho do motorista
profissional em 30 (trinta) horas semanais, nada mais deseja do que possibilitar para o
exercício dessa atividade condições humanas capazes de elimínar o desgaste fisico e
mental, em virtude do excesso de horas trabalhadas a de uma série crescente de ençargos
que lhe são destinados.

Entendemos desnecessários enumellll" todas as outras situações que a CLT. em titulo
pníprio • Das Normas Geraís de Tu1ela do Trabalho· disciplina e como tal terio que ser
respeitadas por todos os emp!egados e empregadores, salv'l condições especiais que a lei
estio terá que excepcionar.

Ao admitir a aplicaçio subsidiária das normas da CLT ao projeto, em especial as
previstas nos arts. 58,59,67,71 e 73, cogiramos de dar a matéria a complementaçio que
faltava para constituir·se adequada aos seus objetivos.

Dai permitirem-se o acréscimo de horas suplementares, o descanso semanal, a
concessIo obrigatória de um intervalo para repooso ou alimentaçio, bem assim o trabalho
nolUnlo.

Este projeto que ora submetemos â apreciação dos Pares do Congresso Nacional
pretende fazer justiça a uma das mais sacrificadas categorias profissionais, dispensando-se
por isso mesm!, de qualquer referência á estalistica ou a depoimentos médicos como
justificadores do seu acerto para merecer a acolhida que esperamos venha lhe ser dada.

Sala das Sessões. 08 de abril de 1997.

JOÃO FAUSTINO
DEPUTADO FEDERAL

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTt:OOS LEGISI.AT1VOS"

DECRETO-LEI N° 5.452 DE 01 DE MAIO DE 1943

APROVA A CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS
DO TRABALHO.

TÍTULO 11
Das Normas Gerais de Tutela do Trabalho

CAPÍTULO 11
Da Duração do Trabalho

SEÇÃO 11
Da Jornada de Trabalho

Art. 58 - A duração normal do trabalho, para os empregados em
qualquer atividade privada, não excederá de 8 (oito) horas diárias,
desde que não seja fixado expressamente outro limite.

Art. 59 - A duração normal do trabalho poderá ser acrescida de
horas suplementares, em número não excedente de 2 (duas). mediante
acordo escrito entre empregador e empregado, ou mediante contrato
coletivo de trabalho.

§ 1° • Do acordo ou do contrato coletivo de trabalho deverá
constar. obrigatoriamente, a importância da remuneração da hora su
plementar, que será, pelo menos, 50% (cinqüenta por cento) superior
à da hora normal.

• Alttraçàn dlltwa pela (·on.<IIlulção d. /1/1 fAlir. 7. XVI).

§ 2° - Poderá ser"dispensado o acréscimo de salário se, por for
ça de acordo ou contrato coletivo, o excesso de horas em um dia for
compensado pela correspondente diminuição em outro dia, de maneira
que não' exceda o horário normal da semana nem seja ultrapassado o
limite máximo de 10 (dez) horas diárias. .

SEÇÃOIll
Dos Periodos de Descanso

Art. 67 - Será assegurado a todo empregado um descanso sema
nal de 24 (vinte e quatro) horas consecutivas. o qual, salvo motivo de
conveniência pública ou necessidade imperiosa do serviço, deverá co
incidir com o domingo, no todo ou em parte.

Parágrafo único. Nos serviços que exijam trabalho aos do
mingos, com exceção quanto aos elencos teatrais, será estabelecida
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escala de revezamento, mensalmente organizada e constando do qua
dro sujeito à fiscalização.

Art, 71 - Em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda
de 6 (seis) horas, é obrigatória a concessão de um intervalo para re
pouso ou alimentação, o qual será, no mínimo, de 1 (uma) hora e, sal
vo acordo escrito ou contrato coletivo em contrário, não poderá exce
der de 2 (duas) horas.

§ 1° - Não excedendo de 6 (seis) horas o trabalho, será, entre
tanto, obrigatório um intervalo de 15 (quinze) minutos quando a dura
ção ultrapassar 4 (quatro) horas.

§ 2° - Os intervalos de descanso não serão computados na dura
ção do trabalho.

§ 3° - O limite mínimo de I (uma) hora para repouso ou refei
ção poderá ser reduzido por ato do Ministro do Trabalho quando, ou
vido o Departamento Nacional de Segurança e Higiene do Trabalho
(DNSHT) se verificar que o estabelecimento atende integralmente às
exigências concernentes à organização dos refeitórios e quando os
respectivos empregados não estiverem sob regime de trabalho prorro
gado a horas suplementares.

... § 3 com redação dada pelo Decrelcrlei número 229. de 28.02/1967.

§ 4° - Quando o intervalo para repo,uso e alimentação, previsto
neste artigo, não for concedido pelo empr€lgador, este ficará obrigado
a remunerar o período correspondente com um acréscimo de no míni
mo cinqüenta por cento sobre o valor da remuneração da hora normal
de trabalho.

... §.j acreSCido pela Lei número 8.923. de 27<07//994 .

SEÇÃO IV
Do Trabalho Notúrno

Art.73 - Salvo nos casos dereve~mento selJlanal ou quinzenal,
o trabalho noturno terá remuneração superior à do diurno e, para esse
efeito, sua remuneração'terá um acrésciÍnp de ,20% (vinte por cellto),
pelo menos, sobre a horá diurna. . ' '

... Arf. 73 c:om redação dadap<!/o })ecrew·/e, mínwro 9 6tí6. de 28 08 1946."

§ 1° -A hora do trabalho notu.TQQ será computada como d~ ,52
(cinqüenta e dois) minutos e 30 (triQta) segundos. ,

... § lu com rt!da~'ã() dada pelo Vl1crt!t(J~/el11úmero 9.666. tiL' lN 08 19./6

§ 2° - Considera-se noturno, para os efeitos deste artigo, o
trabalho executado' entre as 22 (vinte e duas) horas de um dia e

as 5 (cinco) horas do dia seguinte. . ,
... § 2'" ('om redação dada paio DccrelO-/e, númt>rtJ 9.666. dI! 2.\' m; /9-16.

§ 3° - O acréscimo a que se refere o presente artigo, em se tra'"
tando de empresas que não mantêm, pela natureza de suas atividades,
trabalho noturno habituaj, será feito tendo em vista os quantitativos
pagos por trabalhos diurnos de natureza semelhante. Em relação às
empresas cujo trabalho noturno decorra da natureza de .suas ativida
des, o aumento será calculado sobre o salário mínimo geral vigc:nte na
regíão, não sendo devido qúaildo exceder desse limite, já,acrescido da
percentagem. . .

• § 3;:' com redação dada pelo Decretoalei numero 9.666. de 28108/1946

§ 4° - Nos horários mistos, assim entendidos os que abrangem
períodos diurnos e noturnos, aplica-se às horas de trabalho noturno o
disposto neste artigo e seus parágrafos.

• § -I com redação dada peJo lJerreto;Je; numero 9.666. de 2X {)R·/946.

, § 5° - Às prorrogações do trabalho noturno aplica-se o disposto
neste Capítulo.

o § 5 com redação dada pc/o o.crelo-/<I número 9.666, de 28 08'1946.

~.~ •.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• u ••• n ••••••••••••••••••••••••••••••• u .

PROJETO DE LEI N!? 2.966, DE 1997
(Do Sr. Nelson Marchezan)

Altera o art. 50 da Lei nO 8.436, de 25 de junho de 1992, que
institucionaliza o programa de Crédito Educativo para estudantes
carentes.

(AS COMISSOES DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTO; DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇAO (MtRITO); E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO
(ART. 54) .. ART. 24, 11)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° Os incisos finais do art. 5° da lei nO 8.436, de 25 de junho
de 1992. passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 5' .

IV - em linha de credito especial do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econõmico e Social (BNDES), financiada
por parcela dos recursos referidos no art. 239, § 1°, da
Constituição Federal, em montante equivalente ao previsto
no inciso III deste artigo, observado o disposlO na lei
n° 8.019, de 1I deabriLdel990.
V• na reversão dos financiamentos concedidos; e
VI - em outras fontes."

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

Art, 3° Revogam-se as disposiÇões em contrário..

JUSTIFICAÇÃO

Trata-se de resolver o grave e histórico pr.:miema de
financiamento do Programa de Credito Educativo, atraves da aplicação de um conceito
plenameille adequado e já aceito há algumas decadas pela comunidade internacional. O
investimento na fonnaçào de recursos humanos é aquele que proporciona o maior retomo
econõmic~ para o individuo e para a sociedade.

Os estudiosos da relação entre educação e economia já
demonstraram ineqUIVocamente esta realidade. Faz, portanto, todo sentido introduzir
programas educacionais, como o do Credito Educativo, dentre aqueles'considerados como
programas de desenvolvimento econõmico mencionados no art. ~39, §lo, da Constituição
Federal, a serem financiados peJo Banco Nacional de Desenvolvimento Econõmico e
Social.

Por outro lado, preserva-se o Fundo de Amparo ao Trabalhador
(FAT), instituido pela lei 11° 8.019, de II de abril de 1990, que continuará a ser
remunerado peJa parcela de recursos aqui deslinada ao Crédito Educativo.

Estou convencido de que estes argumemos são suficientes para
lograr o apoio dos ilustres Pares a esta proposição.

/
,---/
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"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

CONSTITUIÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988

TÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS GERAIS

Federal bem como dos recursos da premiação não procurados pelos
contem~lados dentro do prazo de pr~scrição; .

IV - na reversão dos finanCiamentos concedidos; e V - em
outras fontes.

*Arli!!.o. "capllt", com redaçãodat/apela Lei número 9.288, de 1111171996.

§ )O-(VETADO)
* li I"com redação dada pela Lei número9.2H8. de OI 071996.
§. 20 _ Na distribuição das vagas para o financiamento dos

encargos educacionais, de.que trata o inciso I do § 2 do ART.2 desta
Lei, será dada prioridade para as instit.uições de ensino s~pe:ior que
mantenham programa de crédito educatiVo com recursos propnos.

*§ 2·com redação dada pela Lei número 9.288, de OI, '07·1996.

Art. 239. A arrecadação decorrente das contribuições para o
Programa de Integração Social, criado pela Lei Complementar nO 7, de
7 de setembro de 1970, e para o Programa de Formação do Patrimônio
do Servidor Público, criado pela Lei Complementar nO 8-, de 3 de
dezembro de 1970, passa, a partir da promulgação desta Constituição,
a financiar, nos termos que a lei dispuser, õ programa do
seguro-desemprego e o abono de que trata o § 3° deste artigo.

§ 1° Dos recursos mencionados no "caput" deste artigo, pelo
menos quarenta por cento serão destinados a financiar programas de
desenvolvimento econômico, através do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social, com critérios de remuneração
que lhes preservem o valor.

e •••••••••••••••••••••••••••••••••.. • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

................................................................................................................
PROJETO DE LEI N! 2.973, DE 1997

(Do Sr. Rleardo Gomyde)

Altera a redaçAo dos arts. 22 e 32 da Lei n2 9.394, de 20 de
dezeAbro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da
educaçAo nacional.

(AS COMISSOES DE EDUCAçaO, CULTURA E DESPORTO; E DE CONSTITUIÇAO
E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, II)

oCongresso Nacionsl decteta:

Art. 1· Os arts. 2° e 3° da lei nO 9.394, de 20 de dezembro de
t996, pusam a vigorar com a scguínle JCdaçio :

apert"ciÇOlll1ClltO;

Art. 3° A educaçio escolar será ministrada com observincia dos

seguínles principios:

vn •o fortalecimento da soberania do País, da unidade e

soberania nacional e da solidariedade inlemacional, peJa conslrUçlio de uma cidadania

contrária à expJoraçio, opressio ou desrespeito ao homem, à natureza e ao patrimônio

cultural da humanidade.

VI - a preparaçio do cidadão,para a efetiva participação

politica;

.. Ar!. 2° A educaçio naciooal, instrumento da sociedade pua a

promoçio do exercicio da cidadania, fimdamentada 110$ ideais de igualdade, libcnladc,

solidariedade, democracia, justiça social e felicidade humana, no trabalho como fOllIe de

riqueza, dignidade e bem-estar universais, tem por fins:
1- o pleno desenvolvimento do ser humano e seu

II - a fonnaçlo de cidadlios capazes de compreender criticamente
a realidade social e conscientes dos seus direitos e responsabilidades, dcscnvolveDdo-thes

05 va10rcs éticos e o aprendizado da perlij:iJlllÇlo;
m -o preparo do cidadio para o excrclcio da cidadania, a

comprcensio e o exercício do trabalho, medianle acesso à cultura, ao conhecimento

humanistico, cientifico, tecnológico e artistico e ao cIcsporto;
IV • a produçlo e difus!o do saber e do conhecimento;

V - a valorização e a promoçlo da vida;

LEI 8.019 DE 11 DE ABRIL DE 1990
ALTERA A LEGISLAÇÃO DO FUNDO DE
AMPARO AO TRABALHADOR· FAT, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1° - A arrecadação decorrente das contribuições para o
Programa de Integração Social - PIS, criado pela Lei Complementar
número 7, de 7 de setembro de 1970 e para o Programa de Formação
do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, criado pela Lei
Complementar número 8, de 3 de dezembro de 1970, será destinada, a
cada ano, à cobertura integral das necessidades do Fundo de Amparo
ao Trabalhador - FAT, de que trata o Art,lO da Lei número 7.998, de
11 de janeiro de 1990.

Art. 2° - Conforme estabelece o § 1°, do Art. 239, da
Constituição Federal, pelo menos 40% (quarenta por cento) da
arrecadação mencionada no artigo anterior serão repassados ao Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, para
aplicação em programas de desenvolvimento econômico.

§ 1° - Os recursos repassados ao BNDES ~a ~orma do "caput"
deste artigo serão corrigidos, mensalmente, pelo Indlce de Preços ao
Consumidor - IPC.

§ 2° - (Revogado pela Lei 9.365, de 16/1211996).
§ 3° - (Revogado pela Lei 9.365, de 16/12/1996).
§ 4° - Correrá por conta do BNDES o risco das operações

financeiras realizadas com os recursos mencionados no "caput" deste
artigo.
......................................................................................................
......................................................................................................

LEI 8.436 DE 25 DE JUNHO DE 1992.

INSTITUCIONALlZA O PROGRAMA
DE CRÉDITO EDUCATIVO PARA
ESTUDANTES CARENTES.

Art. 5° - Os recursos do Programa de Crédito Educativo terão
origem:

1- no orçamento do Ministério da Educação e do Desporto;
li - (VETADO)
I1I - na destinação de trinta por cento da renda liquida dos

concursos de prognósticos administrados pela Caixa Econômica

I - igualdade de condições para acesso e permanência na escola,
cabendo ao Estado a adoção de medidas capczcs de tomà-Ia efetiva;

11 • liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o

pensamento, a cultura, a arte e o saber;
m - pluralismo de idéias e concepções pedagógicas e

coexistência de instilUiçiles públicas e privadas de ensino;
IV - gratuidade do ensino público;
V • valorização do profissional da educaçlio escolar;
VI • gcstio dcmocràtica;

vn - garantia de padrio de qualidade do ensino em todos 05

niveis e da sua integração, no nivet superior, com a pesquisa e a eXlensio;
VIII - vinculaçio entre a educação escolar, o trabalho e as

pràticas sociais;
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IX - garantia a todos, pelo Poder Público, de educação básica

comum, anterior ou simultânea á educação profissional ou formação técnico-profissional;
X • garantia, pelo Poder Público, de continuidade e

permanência do processo educativo;
XI - reconhecimento da experiência extra:escolar.

Parágrafo único. A gestão democrática será definida nesta lei e na

legislação do respectivo sistema de ensino para as instituições públicas e, quanto às
instituições privadas, conforme dispuserem os respectivos estatutos e regimentos."

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

.roSTIFICAÇÃO

A lei de diretrizes e bases da educação n~cional, aprovada em
dezembro de 1996, incorpora significativos avanços na organização e funcionamento dos
sístemas de ensino. Estes, contudo, somente estarão de fato a serviço da construção de

uma sociedade justa ~ democrática e da cidadania plena, caso os princípios e os fins desta
educação estejam suficientemente claros e estabeleçam o seu real compromisso

sócio-político.
Os principíos e fins consignados na lei aprovada, embora da mais

alta relevância, não esgotam todo o quadro de objetivos fundamentais q~e a educação
nacional deve perseguir e das condições básicas sob as quais deve atuar.

Estas são as razões que inspir~n: ? presente projeto de lei, cujo
conteúdo, com certeza, é merecedor do apoio dos ilustres Pares.

Sala das Sessões, em de de 1997 .
idb>!(q(

Deputad~RICARDO GOMYDE, .
"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA

COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

LEI N° 9.394 DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996

ESTABELECE AS DIRETRIZES E BASES
DA EDUCAÇÃO NACIONAL

•••••••••••••••• , •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••,••••••••••••.••••••••••••••••••••• ~ ••• 0'0

TÍTULO TI
Dos Princípios e Fins da Educação Nacional

Art. 2° - A educação, dever da família e do Estado, inspirada
nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana; tem
por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo
para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Art. 30 _ O ensino será ministrado com base nos seguintes

princípios:
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na

escola;
TI - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultu-

ra, o pensamento, a arte e o saber;
UI • pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas;
IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância;
V - coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;
VI • gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;
VII - valorização do profissional da educação escolar;
vrn -gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei

e da legislação dos sistemas de ensino;
IX - garantia de padrão de qualidade;
X - valorização da experiência extra-escolar;
Xl - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práti-

cas sociais.
.u ··..·······•··•·••·•..······..••·••••· .
................................................................................................................

PROJETO DE LEI N~ 2.982, DE 1997
(Do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios)

Altera o percentual de diferença entre a remuneração dos cargos
de Desembargadores do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
Territórios e dos Juízes de Direito e dos Juízes de Direito
Substitutos da Justiça do Distrito Federal.

(AS COMISSOES DE FINANÇAS E TRIBUTAÇAO (ART. 54); E DE
CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO - ART. 24, 11)

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA,

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte lei:

Art. 1°. O total da remuneração dos Desembargadores do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios passa a corresponder a
95% (noventa e cinco por cento) da remuneração total dos Ministros do
Superior Tribunal de Justiça, mantido idêntico referencial entre os cargos
de Juizes de Direito e Juízes de Direito Substitutos.

Art. 2°. As despesas resultantes desta Lei correrão à conta
de recursos previstos no orçamento do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e Territórios.

Art. 3°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

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

Brasília, DF,IO de abril de 1997.

JUSTIFICA çÃ O

O Exmo. Sr. Presidente do Superior Tribunal de Justiça,

dando cumprimento a decisão do Conselho de Justiça Federal, acaba de

encaminhar ao Congresso Nacional, nos termos das atribuições que lhe

são conferidas constitucionalmente, projeto de lei que tem por objeto

reescalonar a remuneração dos Magistrados da Justiça Federal. .As

razões de justificação alinhadas naquela Mensagem bem espelham os

problemas que os Juízes integrantes da Justiça da União estão

enfrentando nos últimos anos.

Permito-me assinalar, em complemento àquelas razões,

outras que afetam diretamente a Justiça do Distrito Federal. Tem-se

observado, nos últimos anos, grave desestímulo ao ingresso na Carreira.

tanto que vários são os candidatos aprovados que desistem da posse. As

responsabilídades sempre crescentes dos Juizes devem ser exercidas,

para perfeita garantia do direito do cidadão, em clima de satisfação e

segurança, sob penas de comprometer a prestação jurisdicional.

Nesse' quadro de responsabilídades inesgotáveis e

graves, não se pode negar relevo à remuneração atribuída aos

magistrados, que estão alcançados por severas limitações constitucionais

no que tange ao exercício de outras atividades. Os vencimentos desses

servidores públicos especiais devem ser tratados de maneira também

especial. tanto quanto possivel dentro do contexto das demais obrigações

do Estado.
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Excelentíssimo Senhor

Deputado MICHEL TEMER

DD. Presidente da Câmara dos Deputados

NESTA

§ 10 São de iniciativa privativa do Presidente da República as
leis que:

I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;
J1 - disponham sobre:
a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na

administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;
b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e

orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos
Territórios;

Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência, para os

fins de que trata o art. 61 da Constituição Federal, apresentando-Ihe o

anexo Anteprojeto de Lei, em que se propõe o reescalonamento da

remuneração da Justiça do Distrito Federal e Territórios, com a

Justificação que o acom nha.

se~me renovar a t\.ssa Excelência

protestos de meu o apr 0 "'1
Desembarga A S~"lJi~ACHW

\ \
Presidente do Tribu,de Justiça do Distrito Fele'ral e Territórios

É sabido - e parece repetitivo - mencionar que os

membros do Ministério Público Federal. de que faz parte o Ministério

Público do Distrito Federal e Territórios, alcançaram patamar de

vencimentos mais elevados do que os concedidos aos membros do

Poder Judiciário, causando acentuada defasagem entre as duas

categorias.

o fato tem-se tomado fator de descontentamento entre

os Magistrados e vem atuando como forte mecanismo de desestimulo

para a Carreira da Magistratura. Mostra-se, portanto, necessário proceder

a reajuste em relação á diferença de remuneração entre os Magistrados

da Justiça do Distrito Federal, hoje de 10% de um grau para outro de

jurisdição. Visa a proposta a estabelecer, reduzindo aquele percentual. um

novo de 5% entre os diversos graus de jurisdição da Justiça do Distrito

Federal, de tal maneira que a remuneração dos Desembargadores do

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios corresponda a 95% da

remuneração total dos Ministros do Superior Tribunal e Justiça.

A medida proposta retoma o mesmo percentual

diferenciador que tradicionalmente era adotado na Justiça da União, e,

dentro desta, é indispensável a paridade entre Juízes do mesmo grau.

Importa, finalmente, registrar que os encargos

decorrentes da proposta formulada no presente anteprojeto de lei serão

atendidos pelos recJ'tsos já disponiveis para o fim que se propõe

Brn~~.IOICLlIOJ.=f- ~ .
'\ - .

, .. ;'V".j~ . ')
Desembarg,a or CARLOS AUGUSTO MA: ADO'FARIA

\ "I '

\ " Presidente do ./

Tribunal d~Justiça do Distrito Federal e Territórios

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

OFíCIO GP N. 1669/97

Senhor PreSidente.

Brasília, 07 de abril de 1997.

CONSTITUIÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988
••• ~ ••uu ~ _ .

TÍTULO IV
Da Organização Dos Poderes

CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO VIJI
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO IJI
Das Leis

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe
a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do
Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da
República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao
Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos
previstos nesta Constituição.

PROJETO DE LEI N~ 2.988, DE 1997
(Do Sr. Osvaldo Biolchi)

Altera o inciso 111 do art. 52 da Lei n2 9.288, de 12 de julho
de ~996, que altera o mesmo dispositivo da Lei n2 8.436 de 25
de Junho de 1992. '

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N2 2.966, DE 1997)

o Congresso Nacional decreta:

Art. l' . O inciso III do art. 5' da Lei n' 9.288. de l' de julho de
199(· passa a vigorar com a seguinte redação:

"Arl. 5° .

III - na destinação de noventa por cento da renda líqUIda dos

concursos de prognóstICos administrados peJa Caixa Econômica Federal, bem como do...

rec:unms da premiação não procurados pelos contemplados dentro do pra:o de

prescrição;

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

o Programa do CredIto EducatIvo vem se constituindo num dos
m3ls Importantes instrumentos da democratização da educação superior no BrasIl.
Atuando nesse grau de ensmo temos, de um lado, as instituições publicas, financiadás pelo

Estado, portanto &'T3tUllaS. De outro, as institUIções privadas, mantidas pelas mensalidades
pagas pelos estudantes. Há J5 anos não ha expansão do ensmo superior publico. nem em
numero de instituições nem em matriculas. Mas a demanda vem crescendo. determinada,
entre outros tàtores, pelo acesso de um numero maior de alunos ao eosmo médio. Á maJOr

pane dos egressos do ensino médio que queira prosseguir os estudos não resta senão o

fazê-lo num estabelecImento privado de ensmo superior. Eis o resultado dessa política:

1.500.000 matriculas no pais, apenas li3, ou seja, quinhentas mil, estão nas instituições
publicas. A iniclativa privada atende aos outros 2!3.

Para a maiona dos estudantes, portanto, não há outra alternativa
senão.pagar seus estud?~ supenores. Considerando que um grande número deles pertence
a famllms cUJa rend2.•mo permite arcar com o ônus financeiro daquele estudo, ou eles
renunciam as jUSt3fi preten5i\~~ ne estudar e galgar níveis mais elevados no trabalho e na
VIda social, ou aliam estudo e '.rabalho, com grande dificuldade de administrar as duas
coisas, lJU. tinalmente recorrem a empréstimos para custear os estudos até qO'e, formados.
possam devolvê-los.

o Programa de Crédito Educativo, por conseguinte, tem um papel
muito importante nesse quadro. Ele tem o mérito de possibilitar que jovens das famílias

mais pobres acedam ao conhecimento e às carreiras profissionais de nível universitário.
Desde sua criação, mais de 800 mil já tiveram essa oportunidade.

o grande problema, no entanto, está na escassez de recursos
financeiros para atender minimamente á demanda. De uma inscrição de cerca de 300 mil
interessados ou necessitados, não mais que 15 ou 20 mtl novas vagas anuais são
oferecidas, alêm da manutenção das já concedidas. É de reconhecer-se que o Poder
Legislativo tem se empenhado, ao longo da existência do Programa do Crédito Educativo,
em obter mais recursos para ampliar suas metas, sempre encontrando receptividade e

apoio por parte do Ministério da Educação e da própria Caixa Econômica Federal, ambos
diretamente envolvidos nos meritos e nas dificuldades do Programa. No ano passado, foi
aprovada a Lei n' 9.288 que, entre outras coisas, destinou-lhe 30% da renda liqUIda dos
concursos de prognósticos administrados pela Caixa Económica Federal, elevando o
montante destinado pelas três extrações extras de lotenas. Esse percentual aportará. neste
ano de 1997, cerca de 150 milhões de reais. Somados aos 174,6 milhões orçamentários do

MEC e aos 25 mtlhões provenientes da reversão dos financiamentos concedidos, haverá
por volta de 350 milhões de reais. Mas desse valor, 250 milhões serão destmados aos 100
mil alunos já beneficiados. sendo POSSlvel. com o restante, atender somente a cerca de 40

mil novos pretendentes. Ficarão de fora, ainda, mIlhares de jovens com reais dificuldades,
senão impossibilidades de custear seus estudos. É para estender-lhes essa possibilidade
que apresento este Projeto de Lei, que determina a destinação de 90% (noventa por cento)
da renda liqUIda dos concursos de prognósticOS admimstrados pela Caixa Económica
Federal ao Programa do Crédito Educativo. Esclareço que ficam ressalvados os
percemuais desnnados a outras tinalidades por legislações especificas, como para o Fundo
Nacional da Cultura (Lei n' 8.313!91 " para o Fundo Penitenciário Nacional (Lei
Complementar n' 79), ao INDESP e ás Entidades de Prática Despomva (Lei n' 8.672193).

São mantidos, ainda, 10% (dez por cento) para a Seguridade Social.

Vindo a aprovar-se este Projeto, haverá um aumento de R$ 300

milhões no Programa do Crédito Educativo e, com I>SO, 120 mil novos estudantes poderão
ver atendidãs suas pretensões de custear seus esrudos "~"";,, ;p.s. Será mais um passo na
democratização do acesso ao ensmo, afa'tando barre;,.,..s e':Jnômicas para aqueles cuja
inteligência e habilidade permite aceder aos mveis supenores do conhecimento e da

formação acadêmica.

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

LEI N° 9.288, DE l° DE JULHO DE 1996

ALTERA DISPOSITIVO DA LEI N° 8.436, DE
25 DE JUNHO DE 1992, QUE INSTITUCIONA
LIZA O PROGRAMA DE CRÉDITO EDUCA
TIVO PARA ESTUDANTES CARENTES

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. I° Os arts. 2°, 5° e 7° da Lei n° 8.436, de 25 de junho de
1992, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 5° Os recursos do Programa de Crédito Educativo terão
origem:

III - na destinação de trinta por cento da renda líquida dos con
cursos de prognósticos administrados pela Caixa Econômica Federal,
bem como dos recursos da premiação não procurados pelos contem
plados dentro do prazo de prescrição;

LEI N° 8.436 DE 25 DE JUNHO DE 1992

INSTITUCIONALIZA O PROGRAMA DE
CRÉDITO EDUCATIVO PARA ESTUDAN
TES CARENTES.

Art, 5° - Os recursos do Programa de Crédito Educativo terão
origem:

III - na destinação de trinta por cento da renda líquida dos con
cursos de prognósticos administrados pela Caixa Econômica Federal,
bem como dos recursos da premiação não procurados pelos contem
plados dentro do prazo de prescrição;

LEI N° 8.313 DE 23 DE DEZEMBRO DE 1991

RESTABELECE PRINCÍPIOS DA LEI N.
7.505, DE 2 DE JULHO DE 1986, INSTITUI
O PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À
CULTURA - PRONAC E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

Deputado Osvaldo Biolchi

Dado o relevante significado social da proposição, espero contar
com n apoio dos nobres parlamentares.

Sala das Sessões, em de de 1997.

CAPÍTULO I
Disposições Preliminares

Art. 1° - Fica instituído o Programa Nacional de Apoio à Cultu
ra - PRONAC, com a finalidade de captar e canalizar recursos para o
setor de modo a:
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I - contribuir para facilitar, a todos, os meios para o livre acesso
às fontes da cultura e o pleno exercício dos direitos culturais;

Il - promover e estimular a regionalização da produção cultural
e artística brasileira, com valorização de recursos humanos e conteú
dos locais;

III - apoiar, valorizar e difundir o conjunto das manifestações
culturais e seus respectivos criadores;

IV - proteger as expressões culturais dos grupos formadores da
sociedade brasileira e responsáveis pelo pluralismo da cultura
nacional;

V - salvaguardar a sobrevivência e o florescimento dos modos
de criar, fazer e viver da sociedade brasileira;

VI - preservar os bens materiais e imateriais do patrimônio cul
tural e histórico brasileiro;

VII - desenvolver a consciência internacional e o respeito aos
valores culturais de outros povos ou nações;

VIII - estimular a produção e difusão de bens culturais de valor
universal formadores e informadores de conhecimento cultura e
memória; . ,

IX - priorizar o produto cultural originário do País.

LEI N° 8.672 DE 06 DE JULHO DE 1993

INSTITUI NORMAS GERAIS SOBRE DES
PORTOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CAPÍTULO I
Das Disposições Iniciais

Art. 1° - O desporto brasileiro abrange práticas formais e não
formais e obedece às normas gerais desta Lei, inspirado nos funda-
mentos constitucionais do Estado Democrático de Direito.

§ 1° - A prática desportiva formal é regulada por normas e re
gras nacionais e pelas regras internacionais aceitas em cada
modalidade.

§ 2° - A prática desportiva não-formal é caracterizada pela li
berdade lúdica de seus praticantes.
................................................................................................................
................................................................................................................

LEI COMPLEMENTAR N° 79 DE 07 DE JANEIRO DE 1994

CRIA O FUNDO PENITENCIÁRIO NACI
ONAL FUNPEN, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

Art. 1° - Fica instituído, no âmbito do Ministério da Justiça, o
Fundo Penitenciário Nacional - FUNPEN, a ser gerido pelo Departa
mento de Assuntos Penitenciários da Secretaria dos Direitos da Cida
dania e Justiça, com a finalidade de proporcionar recursos e meios
para financiar e apoiar as atividades e programas de modernização e
aprimoramento do Sistema Penitenciário Brasileiro.

Art. 2° - Constituirão recursos do FUNPEN:
I - dotações orçamentárias da União;
Il - doações, contribuições em dinheiro, valores, bens móveis e

imóveis, que venha a receber de organismos ou entidades nacionais,
internacionais ou estrangeiras, bem como de pessoas físicas e juridi
cas, nacionais ou estrangeiras;

III - recursos provenientes de convênios, contratos ou acordos
firmados com entidades públicas ou privadas, nacionais, internacio
nais ou estrangeiras;

IV - recursos confiscados ou provenientes da alienação dos
bens perdidos em favor da União Federal, nos termos da legislação
penal ou processual penal, excluindo-se aqueles já destinados ao Fun
do de que trata a Lei número 7.560, de 19 de dezembro de )986;

V - multas decorrentes de sentenças penais condenatórias com
trânsito em julgado;

VI - fianças quebradas ou perdidas, em conformidade com o
disposto na leí processual penal;

VII - cinqüenta por cento do montante total das custas judiciais
recolhidas em favor da União Federal, relativas aos seus serviços
forenses;

VIII - três por cento do montante arrecadado dos concursos de
prognósticos, sorteios e loterias, no âmbito do Governo Federal;

IX - rendimentos de qualquer natureza, auferidos como remu-
neração, decorrentes de aplicação do patrimônio do FUNPEN;

X - outros recursos que lhe forem destinados por lei.
Art. 3° - Os recursos do FUNPEN serão aplicados em:
I - construção, reforma, ampliação e aprimoramento de estabe

lecimentos penais;

II - manutenção dos serviços penitenciários;
111 - formação, aperfeiçoamento e especialização do serviço

penitenciário;
IV - aquisição de material permanente, equipamentos e veícu

los especializados, imprescindíveis ao funcionamento dos estabeleci
mentos penais; •

V - implantação de medidas pedagógicas relacionadas ao traba
lho profissionalizante do preso e do internado;

VI - formação educacional e cultural do preso e do internado;
VII - elaboração e execução de projetos voltados à reinserção

social de presos, internados e egressos;
VIII - programas de assistência jurídica aos presos e internados

carentes;
IX - programa de assistência às vítimas de crime;
X - programa de assistência aos dependentes de presos e

internados;
XI - participação de representantes oficiais .em eventos científi

cos sobre matéria penal, penitenciária ou criminológica, realizados no
Brasil ou no exterior;

XII - publicações e programas de pesquisa científica na área
penal, penitenciária ou criminológica;

XIII - custos de sua própria gestão, excetuando-se despesas de
pessoal relativas a servidores públicos já remunerados pelos cofres
públicos.

§ 1°- Os recursos do FUNPEN poderão ser repassados median
te convênio, acordos ou ajustes, que se enquadrem nos objetivos fixa
dos neste artigo.

§ 2° - Serão obrigatofiamente repassados aos estados de ori
gem, na proporção de cinqüenta por cento, os recursos previstos no in
ciso VII do Art. 2° desta Lei Complementar.

§ 3° - Os saldos verificados no final de cada exercício serão
obrigatoriamente transferidos para crédito do FUNPEN no exercício
seguinte.
. Art. 4° - O Poder Executivo baixará os atos necessários à regu-
lamentação desta Lei Complementar.

Art. 5° - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua
publicação.

PROJETO DE LEI N~ 2.992, DE 1997
(Do Sr. Aldo Arantes)

Acrescenta parágrafo ao art. 62 da Lei n2 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, que dispõe sobre a regulamentaçao dos
dispositivos constitucionais relativos à reforma agrária,
previstos no Capítulo III, Título VII, da Constituiçao Federal.
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(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N2 2.137, DE 1996)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° O art. 6° da Lei n° 8.629, de 25 de fevereiro de
1993, passa a vigorar com a seguinte redação, acrescida de um
parágrafo:

..Art.6° .

§ 9" O rebanho de cada imóvel, para eftito do cálculo do grau
de utili=açlfo da terra, na forma do inciso II do § 3" deste
artigo, e do grau de eficiência na exploração, nos termos do
inciso II do § 2" deste artigo, corresponderá à média
aritmética do efetivo pecuário, apurado mês a mês, do ano
civil ou agrícola considerado. informados nos órgãos oficiais
estaduais competentes.

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

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

JUSTIFICAÇÃO

o presente Projeto de Lei tem o escopo de alterar a legislação em
vigor, que pennite a ardilosos donos de terra burlarem a aplicação das
medidas de politica agrária, escapando à ação expropriatória. É comum que,
notificado da vistoria prévia para fms de verificação dos requisitos de
expropriabilidade, nos termos do § 2° do artigo 2° da Lei n° 8.629/93, o
dono do imóvel promova a maquiagem de sua propriedade, buscando,
repentinamente, conferir a ela a qualidade de produtiva, para evitar a ação
eXJ'ropriatória .

Muitas vezes, as reses provêm de outras fazendas, são propriedade de
amigos. de parentes do dono do imóvel, que procura mostrar uma realidade
distorcida viciada pelo aumento fraudulento no número de cabeças

existente. A imprensa tem noticiado que as entidades patronais rurais têm
promovido esse tipo de ação no campo, com o fito de proteger o interesse de
seus sócios, muitos deles inadimplentes com a obrigação de cumprimento
da função social de seus imóveis e sujeitos, portanto, à desapropriação
sanção.

O aumento do efetivo do rebanho repercute no crescimento do grau
de utilização da terra - GUT e do grau de eficiência na exploração - GEE,
índices utilizados para a classificação do imóvel. Ultrapassado 80"10 de GUT
e 100% de GEE, o imóvel toma-se insuscetivel de desapropriação para fins
de reforma agrária, pois gozará da imunidade conferida às propriedades
produtivas (art. 185, lI, da CF).

De outra feita, busca-se evitar que pastagens momentaneamente
desertas, em decorrência da normal comercialização do rebanho, sejam
injustamente coosideradas áreas improdutivas.

A exigência de que se considere o ano civil ou agrícola evitará que no
mês que antecede à vistoria, quando da sua notificação, faça-se a manobra
de colocação de rebanhos na área a ser desapropriada Além disso, o
requisito de informar nos órgãos oficiais competentes estaduais pennitirà a
conferência de dados em relações a outras informações prestada pelo
proprietário da terra.

Visando ao enfrentamento desse grave problema, trazemos à
apreciação de nossos ilustres pares a iniciativa em tela que acreditamos
contará com o seu apoio.

Sala das Sessões, em 16 de abril de 1997.

(j '1 . \'\ \J t • '. ~:,~......~

Dep tado do Arantes.

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

CONSTITUIÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988
................................................................................................................

TÍTULO VII
DA ORDEM ECONÔMICA E FINANCEIRA

..................................................................................................................
CAPÍTUI,O III

Da Política Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária
• 600 ..

Art. 185. São insuscetíveis de desapropriação para fins de re
forma agrária:

I - a pequena e média propriedade rural, assim definida em lei,
desde que seu proprietário não possua outra;

II - a propriedade produtiva.

Parágrafo único. A lei garantirá tratamento especial à proprie
dade produtiva e fixará normas para o cumprimento dos requisitos re
lativos 'a sua função social.
................................................................................................................
.................................................................................................................

LEI N° 8.629 DE 25 DE FEVEREIRO DE 1993

DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO
DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS

-RELAT1VOS À REFORMA AGRÁRIA, PRE
VISTOS NO CAPÍTULO m, TÍTULO VII, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Art. 2° - A propriedade rural que não cumprir a função social
prevista no Art. 9° é passível de desapropriação, nos termos desta Lei,
respeitados os dispositivos constitucionais.

§ ]0 _ Compete à União desapropriar por interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua
função social.

§ 2° - Para fins deste artigo, fica a União, através do órgão fe
deral competente, autorizada a ingressar no imóvel de propriedade
particular, para levantamento de dados e informações, com prévia
notificação.

Art. 6° - Considera-se propriedade produtiva aquela que, explo
rada econômica e racionalmente, atinge, simultaneamente, graus de
utilização da terra e 'de eficiência na exploração, segundo índices fixa
dos pelo órgão federal competente.

§ 1° - O grau de utilização da terra, para efeito do "caput" deste
artigo, deverá ser igualou superior a 80% (oitenta por cento), calcula
do pela relação percentual entre a área efetivamente utilizada e a área
aproveitável total do imóvel.

§ 2° - O grau de eficiência na exploração da terra deverá ser
igualou superior a 100% (cem por cento), e será obtido de acordo
com a seguinte sistemática:

] - para os produtos vegetais, divide-se a quantidade colhida de
cada produto pelos respectivos índices de rendimento estabelecidos
pelo órgão competente do Poder Executivo, para cada Microrregião
Homogênea;
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JUSTIFICAÇÃO

Assim, conclamamos nossos ilustres Pares à aprovação do presente

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

o sistema penitenciaria brasileiro tem-se revelado falho no que diz

respeito ao cumprimento da legislação penal, em especial no que toca á execução penal.

. de 199.'

~jbo~~
eputado JaIr Bolsonaro

Sala das Sessões, em' de

TÍTULO 11
DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

CAPÍTULO I
,Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

Art. 5° Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qual
quer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residen
tes no Pais a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

CONSTITUIÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988

Projeto de Lei.

Esta medida legislativa não só fara justiça aos que cumprem ou

cumpriram pena, como também evitará que o Estado seja condenado a ressarcir, através de

indenizações milionlirias, os que ficarem presos além do tempo fixado na sentença,

indenizaçio esta prevista no texto constilUciónal (art. 5', LXXV).

É expressivo o número de presidiarios que ,pennanecem

encarcerados após terem cumprido a pena fixada pelo juiz. Outros se vêem privados do

direito ao livramento condicional, em face da ineficiência do sistema.

Estesfatos têm contribuido, significativamente, para as rebeliões

em presidios e delegacias. com graves prejuízos para os detentos e para toda a sociedade
que financia esse aparara penitenciaria. .

Em face disso, propomos que o juiz, ao fixar a pena, estabeleça a

data em que o réu será libenado bem como aquela em que podera ocorrer o livramento

condicional, se todos os requisitos legais forem cumpridos.

PROJETO DE LEI N!! 2.995, DE 1997
(Do Sr. Jair Bolsonaro)

11 - para a exploração pecuária, divide-se o número total de
Unidades Animais - UA do rebanho, pelo índice de lotação estabeleci
do pelo órgão competente do Poder Executivo, para cada Microrregi
ão Homogênea;

III - a soma dos resultados obtidos na forma dos incisos I e'I1
deste artigo, dividida pela área efetivamente utilizada e multiplicada
por 100 (cem), determina o grau de eficiência na exploração.

§ 3° - Consideram-se efetivamente utilizadas:
I - as áreas plantadas com produtos vegetais;
II - as áreas de pastagens nativas e plantadas, observado o índi

ce de lotação por zona de pecuária, fixado pejo Poder Executivo;
III - as áreas de exploração extrativa vegetal ou florestal, obser

vados os índices de rendimento estabelecidos pelo órgão competente
do Poder Executivo, para cada Microrregião Homogênea, e a legisla
ção ambiental;

IV - as áreas de exploração de florestas nativas, de acordo com
o plano de exploração e nas condições estabelecidas pelo órgão fede
ral competente;

V - as áreas sob processos técnicos de formação ou recuperação
de pastagens ou de culturas permanentes.

§ 4° - No caso de consórcio ou intercalação de culturas, consi
dera-se efetivamente utilizada a área total do consórcio ou
intercalação.

§ 5° - No caso de mais de um cultivo no ano, com um ou mais
produtos, no mesmo espaço, considera-se efetivamente utilizada a
maior área usada no ano considerado.

§ 6° - Para os produtos que não tenham indices de rendimentos
fixados, adotar-se-á a área utilizada com esses produtos, com resulta
do do cálculo previsto no inciso I do § 2 deste artigo.

§ 7" - Não perderá a qualificação de propriedade produtiva o
imóvel que, por razões de força maior, caso fortuito ou de renovação
de pastagens tecnicamente conduzida, devidamente comprovados pelo
órgão competente, deixar de apresentar, no ano respectivo, os graus
de eficiência na exploração, exigidos para a espécie.

§ 8° - São garantidos os incentivos fiscais referentes ao Imposto
Territorial Rural relacionados com os graus de utilização e de eficiên
cia na exploração, conforme o disposto no Art. 49 da Lei número
4.504, de 30 de novembro de 1964.

Acrescenta incisos ao art. 59 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 - Código Penal brasileiro.

(A COMISSAO DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO)

o Congresso Nacional decreta:

Art. I'. Acrescentem-se os incisos V e VI ao ano 59 do

Decreto-Lei n' 2.848. de 7 de dezembro de 1940. com a S"!,'llinte redação:

LXXV - o Estado indenizará o condenado por erro judiciário,
assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença;

"Art. 59 .

I· ·..·· ..···· · · ..
11· .

11I- ..

IV· · · · · · ·..·..· ..
V • a data em que o réu sera POSIO em liberdade, desde que

cumpridas as exigências legais;
VI • a data em que o réu lera direilo ao livramento condicional

desde que cumpridas as exigências legais."

DECRETO-LEI N° 2.848 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1940

CÓDIGO PENAL.

PARTE GERAL
................................................................................................................

An. 2' Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3'. Revogam-se as disposições em contrano.

TÍTULO V
Das Penas

, .
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Senado Federal, em .~..! de abril de 1997

.............................................................................................': .

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

11I • a obtenção de direitos de pesquisa e de lavra mineral.
ArL .,. A União. seja através dos seus órgãos da Administração Direta, seja

através das suas entidades da Administração Indireta. durante o periodo de tempo de adoção
das (iolíticas ou de práticas dos atos referidos ·no anigo I', não contratarà a prestação de
serviços ou a aquisição de bens produzidos ou comercializados por empresas controladas
por capitais origioários de pais que.adote tais políticas ou pratique aqueles atos. ressalvadas
as exceções determinadas pelo interesse público. por iniciativa do Presidente da República.

ArI. Ir O Poder Executivo poderá suspender as exportações de minerais
considerados de natureza estratégica para o Brasil. destinadas ao pais que adotar as politicas
ou praticar os atos referidos no anigo I'. durante o periodo de tempo de sua adoçio ou
pratica.

Senador).niO arlos ' ãe;/Y)
PresUlente do Se Federal J

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDEIIõAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATrvOS - CeDI"

Art. 13. O Poder Executivo baixará, dentro de sessenta dias. as normas
regulamentares que se tomem necessárias â execução desta Lei.

ArL 14. Esta Lei entra em vigor na dàta de su.a publicação.
ArL 15. Revogam-se as disposições em contrário.

TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes

CONSTITUIÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988

Art. 9' E o Presidente da República autorizado a denunciar tratados.
convenções e acordos de natureza comercial. militar. cultural ou cientifica. celebrados com
o pais que adolar as politicas ou praticar os aIos referidos no anigo ['.

Art. 10. Entende-se por empresa controlada por capitais originirios de pais
que adote as politicas ou pratique os atos referidos no anigo I'. para os efeitos desta Lei.
aquelas. com sede ou estabelecidas no Brasil. cuja maioria do capital co.m direito a. ~oto
penença. direta ou indiretomente. por interpostas p:sso",: a pessoas fiSlcas.ou Jundlcas
domiciliadas no Pais que adotar tais politicas ou prancar taIS atos. bem asSlOl aquelas. com
'ede ou estabelecidas no Brasil. com parcela do seu capital com direito a voto direto ou
indiretamente em poder de pessoas fisicas ou jurídicas domiciliadas no Pais que adotar rais
políticas -ou praticar taiS atos. desde que. diretamente ou atraves de interpostas pessoas.
vinculadas aos controladores da em?resa por acordos societários que lhes alI1buam o poder
de veto em relação a suas decisões. ou poderes de controle nas áreas administrativas ou
tecnológica.

ArL lI. Por determinação do Ministêrio Público dà União. qualquer empresa
estabelecida no Brasil. independentemente da forma societária que adotar, deverá
fornecer-lhe todos os documentos relativos a sua estrUtura. organizaçio social e composiçio
e origem de capital. inclusive os acordos e convenções de acionistas ou sócios, bem assim

,de pessoas jurídicas. brasileiras ou não. que panicipem do seu capital.
§ I' Os documentos referidos neste anigo serio mantidos em poder do

Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE. a quem competirá a qualifica;ão
de empresllS controladas por capitais originários de pais estrangeiro. ,

, § 2" O anigo 17 da Lei n' 4,137, de 10 de setembro de 1962. passa a vigorar
com o acréscimo da seguinte alínea:

",) manter o registro de empresas controladas por originários de pais
estrangeiro."

§ 3° A recusa da empresa ao fornecimento dos documentos referidos neste
artigo configurará delito de resistênci~ e sujeitará os seus administradores. aos quais se
atribue a responsabilidade pelá recusa. ás penas previstas no anigo 329 e seus parágrafos do
Código Penal. '

Art. 11. Compete ao Presidente dà República. por iniciativa de qualquer setor
público ou privado interessado. declarar a caracterização de prejuízo de interesse público ou
privado. em conseqüéocia da adoção de política ou de pratica de ato referido no anigo I'.
por pais estrangeiro. para o efeito de aplicação das medidas previstas nos anigos 2" a 10
deSla Lei.

Parágrafo único. As medidas previstas nos anigos 2' a 10 desta Lei serão
aplicadas pelo Poder Executivo no prazo máximo de noventa dias, após a 'declara,ão
mencionada neste artigo.

Estabelece medidas de proteçAo a09 interesses brasileiros contra
práticas discriminatórias adotadas por outros países.

PROJEl'O DE LEI N° 3,Oll, DE 1997
<Do Senado Federal)

PLS N" 122/95

o Congresso Nacional decreta:

Art. I' A adoção de qualquer politica ou prática de qualquer ato. por qualquer
país estrangeiro. que represente qualquer rcsb;ição ao acesso de produtos ou serviços
brasileiros a mercados no exterior. detc:nnínará a aplicação. das medidas previstas nos
artigos 2° a 10 da presente Lei. ,

Paragrafo único. O Poder Executivo estabelecerá os procedimentos que se
fizerem necessmos para declarar o prejuizo ao interesse nacional. à política de
desenvolvimento. em qualquer de seus selares, e aos interesses de exportadores nacionais.
em razão de discriminaçio contra. o comércio exterior do País, seja em relaçio a outros
países. seja em razão de tratamento diverso daquele defmido ou previsto em acordos
internacionais multilaterais ou bilaterais.

ArL 2' Ás empresas controladas por capitais originários de pais que adote as
políticas ou pratIque os atos referidos no anigo I' é vedado. pelo periodo de lempo de
adoção dessa política ou de prática de tais atos. panicipar de qu.aisquer associações ou
entidades de classe que sejam representadas ou tenham representação em órgãos ou
entidades da União. dos Estados e dos Municipios.

ArL 3' O Banco Central do Bmil suspendera a remessa das divisas
correspondentes a contratos de câmbio finnados por empresas controladas por capitaiS
originários do pais que adole as políticas ou quaisquer atos referidos no anigo I'. quando os
recursos desses contratos se destinarem ao pagamento de lucros, dividendos, juros.
amonizaçõcs. f{~rallies. assistência técníca, científica. administrativa e semelhantes.
durando essa suspensão pelo periodo de tempo de adoçio daquelas políticas ou dà prática
dàqueles atos.

ArL 4" As empresas controladas por capitais originários de pais que adote as
políticas ou pratique os atos referidos no artigo 1° desta Lei ficaria sujeitas. qualquer que
seja a sua fonna societária. durante o período de adoção dessas políticilS ou de práticas de
tais atos. ao regime aplicável ás companhias de capital abeno. nos termos do que dispõe o
parágrafo único do anigo 22 da Lei n' 6.385, de 7 de dezembro de 1976.

ArL 5' O Poder Executivo proverá no sentido de que as empresas controladas
por capitais originários de pais que adole as políticas ou pratique os atos referidos no
anigo I' tenham suspensas, pelo periodo de tempo de adoção dessas politicas ou de prática
de tais atos. o uso e o gozo:

[ _ dos incentivos e estimulos fiscais. dos subsidios. das facilidades
alfandegmas e de quaisquer outros beneficios que lhes tenham sido concedido.s pela Uniã.o:

11 _ dos direitos de pesquisa e de lavra mineral que lhes tenham SIdo
concedidos

Parágrafo úmco. As providências referidas neste anigo deverão ser cumpridas
de modo que as suspensões de que trata tenham eficácia no termo definido no parágrafo
ÚIÍico do anigo 12.

ArL 6" Às empresas controladas por capirais originários de pais que adote as
políticas ou pratique os atos referidos no anigo I' é vedàdo. durante o periodo de tempo de
adoção dessas políticas ou de prática de tais atos:

[ - o registro de palentes ou qualquer outra espécie de direilo de propriedade
imaterial. em seu nome ou de terceiros;

11 - a oblenção de incentivos. financiamentos ou quaisquer outras modalidades
de beneficios concediveis por órgãos ou entidades dà Administração Direta ou Indireta dà
União. inclusive de instituições financeiras e agências de programas técnicos. econômicos e
financeiros:

CAPíTULO III
Da Aplicação da Pena

(AS COMISSOllS DE RllLAÇOllS llXTERIORES II DE DllFllSA NACIONAL; Dll
ECONOMIA, INDOSTRIA II COMl!:RCIO; II Dll CONSTITUIÇllO II JUSTIÇA II Dll
REDAÇllO (ART. 54) - ART. 24, II)

- Fixação da pena
Art. 59 - O juiz, atendendo à c~lpabilidade. aos antecedentes, à

conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstân
cias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da víti·
ma, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprova
ção e prevenção do crime:

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;
11 - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;
III • o regime inicial de cumprimento da pena privativa de

liberdade;
IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por

outra espécie de pena, se cabível.
• Aruj!o ('um r\'ddr~il1 dl!lttnmlwda f'I!'" I.el m;m.:rll ".2fJ9. c/r! I J til! 'UI/1O cf" /984.
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SUBSEÇÃO III
Das Leis

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

Art. 65 - O projeto dI: lei aprovado por ,uma Casa será revisto
pela outra, em um só turno de discussão e votação, e enviado à sanção
o~ ~romulgação, se a Casa revisora o aprovar, ou arquivado, se o
reJeitar.

Parágrafo único. Sendo o projeto emendado, voltará à Casa
iniciadora.
................................................................................................................
................................................................................................................

CÓDIGO PENAL
DECRETO-LEI 2.848 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1940

Código Penal.

PARTE ESPECIAL

TÍTULO XI
Dos Crimes Contra a Administração Pública

CAPÍTULO II
Dos Crimes Praticados por Particular Contra a Administração em

Geral

- Resistência
Art.329 - Opor-se à execução de ato legal, mediante violência

ou ameaça a funcionário competente para' executá-lo ou a quem lhe
esteja prestando auxílio:

Pena - detenção, de 2 (dois) meses a 2 (dois) anos.
§ l° - Se o ato, em razão da resistência, não se executa:
Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos.
§ 2° - As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das

correspondentes à violência.

LEI 6.385 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1976

DISPÕE SOBRE O MERCADO DE
VALORES MOBILIÁRIOS E CRIA A
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS.

CAPÍTULO V
Das Companhias Abertas

Art.22 - Considera-se aberta a companhia cujos valores
mobiliários estejam admitidos à negociação na Bolsa ou no mercado
de balcão.

§ l° - Compete à Comissão de Valores Mobiliários expedir
normas aplicáveis às companhias abertas sobre:

1 - a natureza das informações que devam divulgar e a
periodicidade da divulgação;

II • relatório da administração e demonstrações financeiras;
1lI - a compra de ações emitidas pela própria companhia e a

alienação das ações em tesouraria;
IV - padrões de contabilidade; relatórios e pareceres de

auditores independentes;
. V - informações que devam ser prestadas por administradores e
acionistas controladores, relativas à compra, permuta ou venda de
ações emitidas pela companhia e por sociedades controladas ou
controladoras;

VI - a divulgação de deliberações da assembléia geral e dos
órgãos de administração da companhia, ou de fatos relevantes
ocorridos nos seus negócios, que possam influir, de modo ponderável,
na decisão dos investidores do mercado, de vender ou comprar valores
mobiliários emitidos pela companhia;

VII - as demais matérias previstas em lei.
§ 2° - O disposto nos incisos II e IV do parágrafo anterior não

se aplica às instituições financeiras e demais entidades autorizadas a
funcionar pelo Banco Central do Brasil, as quais continuam sujeitas às
disposições da Lei número 4.595, de 31 de dezembro de 1964, e aos
atos normativos dela decorrentes.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• u ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

n •••••••••••••••••••••• • ••••••••••••.. • ..•••••••••••• .

LEI N9 a.44i, DE 14 DE )~RÇO DE 1997

DispOe sobre a responsabilidade solidária
de con~ro1adores de ins~i~uiçOes

subme~idas aos regimes de que tratam a Lei
nO 6.024, de 13 de março de 1974, e o
Decreto-lei nO 2.321, de 25 de fevereiro
de 1987; sobre a indisponibilidade de seus
bens; sobre a responsabilizaç!o das
empresas de auditoria contábil ou dos
auditores contábeis independentes; sobre
privatizaçAo de instituiçOes cujas açOes
sejam desapropriadas, na forma do
Decreto-lei nO 2.321, de 1987, e dá outras
providências.

Faço saber que o Presidente da Repüblica
adotou a Medida Provisória nO 1.470-16, de
1997, que o Congresso Nacional aprovou, e
eu, Antonio Carlos Magalh!es, Presidente
pa:a os efeitos do disposto no parágraf~
ún1CO do art. 62 da Constituição Federal,
promulgo a seguinte Lei:

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

Art. 1f. •. 05 arts. 22 e 26 da Lei n e 6.385, de 7. de dezemb
de 1976, passam a vl.qorar com as seguintes alterações' ro

·Art.22•••••••••••••••••••••••••••.•••. : ••••••••.••••

S l- compete à ComissAo de Valores M.obiliários
expedir nomas aplicáveis às companhias abertas sobre;

s: :2;· é) disp·o·s·t.o· .~~~. i~~i;~;' ri' ~6 6r;.d~· p~~ig~~f~
anterior nlo se aplica às instituicOes financeiras e
desais entidades, autorizadas a funcionar pelo Banco
Central do Brasil,' as quais continuam sujeitas &15
diSposições da Lei nO 4.595, de 31 de dezembro de 1964, e
aoS atos normativos dela decorrentes.'"

·Art.26•.•••••••.•••.••••••.•••••••.•••••.•.••.••••

§.. 3~·· ·S~· ·~;~j~i;~··d~·· :di·s~·o·s·t"C··.~~. 6 p~~i~~~t~

precedente, as empresas de auditoria contábil ou os
auditores contábeis independentes responderia
administrativamente, perante o ~anco Central do Brasil,
pelos atos praticados ou oml.ssOes em que houverem
incorrido no desempenho das atividades de auditoria de
instituições financeiras e, demais instituições
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

S ., o Na hip6tese do parágrafo anterior, o Banco
Cent:al do Brasil aplicará aos infratores as penalidades
prev~5tas no art. 11 desta Leio"
Art. 105.. Ficam convalidados os atos praticados com base na

Medida Provisória nO 1..470-15, de 17 de janeiro de 1997.

Art .. 16. Esta Lei entra UI. viqor na data de sua pub1icaçlo.

Congresso Nacional, em 14 de março de 1997
1760 da Independ@!ncia e 1090 da República

Senador ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Congresso Nacinnal

LEI N9 4.137 - DE 10 DE
SEn:MllRO DE 1962

R"i:/'':w':nfcTe8são ao abuso do Poàer

O PreSIdente da. Repúblloa.:
Faço saber que o Congresso l,a

clonal ó:ecreta e eu sanciono a se
guinte Lei:
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TíTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. I'! A repressão ao abuso do
poder econóIlllco, a que se refere- o
art. 148 da Oonstituição Federal, re
gular-se-á pelas dispos'içóes desta lei.

CAPíTULO IV

DA COMPETÊNCIA DD CADE

Art. 17. Compete ao CADE:
a) proceder, em face de indícios ve

ementes, a averiguações preliminares
para veri!icar s'e há real motivo para
mstauraçac de processo administra
tivo destinado a apurar e reprimir
os abusos do poder econômic'o;

b) apurar, em face de representa
ção, .a existência de quaisquer atos
que constituam abuses do poder eco
nômico, puníveis neE,ta l€i.

c) ord'enar providên·cias que con
duzam à ,::essação da prática de abuso
do poder econômico dentro do prazo
que determinar;

d) decidir sôbre a existência ou não
de abusos do poder econômico nos
têrmos desta lei; ,

e) notlfical' os interE'ssados das suas
dec'Ís,5es e lhes dar cumprimento;

f) ã'eterminal' à Procurad-:Jl"ia as
providências administrativas ... (VE
T.'l.DO): '" cabíveis;

g) requisitar dos órgãos do poder
executivo federal e solicitar dos Es
tados ou Municípios as providências
necessárias para cumpnrnento desk1.
lei;

h) requisítar de todoS. os órgãos do
poder público serviços, pessoal, dili-
gências e informações ne-::essárias ao
cumprimento desta lei;

i) aprovar a indicação de peritos
e técnicos qUe devam colaborar na
realização d'e exames, VIstorias e es
tudos, aprovando, em cada caso, os

respectivos honorál'ios e demais des
pesas de prooesso que deverão ser
pagas pela Emprêsa, se vier a ser ptl
nida nos têrmos d«;sta ler;

1) requerer a intervenção n09 têr
mos desta lei;

k) indicar ao J,udiciário os inter
ventores;

1) (VETADO);
m) cominar multa, nos tê"rmcs

desta lei;
n) estruturar o quadro de seu pes

soal a ser submetido ao Congresso
Nacional, através do Presldente do
Conselho d'e Ministro&;

o) fornecer anualmente, ao Presi
dente do Conselho de Ministros da
dos relativos à elaboração do ~exo
do CADE para a proposta orçamen
tál"ia da União;

p) propor a desapropriação do
acervo de emprêsas nos casos pre
vistos nesta lei;

q) fazer, quando ne'ces&ário, o le
vantamento das pesSloas jurídicas;

T) instruir o públi~o sôbre as for
mas de abuso do poder econômico.

Art. 18. O CADE exercerá a iís
-callZação da administração das em
prêsas de economia mista e das que
constituem patrimônio nacional, s-ob
qualquer forma de organização..

§ 1Q Essa fiscalização se €stend.=
à gestão econômica .-<ia emprêsa e re
gime de contabilida'tle, exercendo-se
por processo indireto de consulta e
a posteriori.

§ 2Y O CADE examinará anual
ment~ os balanços e relatórios das
empresas a que &ê refere êste artlgo
e, em f'ace dêles e dos resultados ele
sua fiscalização, proporá ao Presi
dente db Conselho de Ministros as
prov!d~ncias qUe lhe parecerem :..le ..
cessanas.

LEI 8.884 DE 11 DE JUNHO DE 1994

TRANSFORMA O CONSELHO
ADMINISTRATIVO DE DEFESA

! A .

ECONOMICA - CADE EM AUTARQUIA,
DISPÕE SOBRE A PREVENÇÃO E A
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TÍTULO IX
Das Disposições Finais e Transitórias

Art.93 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

REPRESSÃO ÀS INFRAÇÕES CONTRA A
ORDEM ECONÔMICA E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

TÍTULO I
Das Disposições G~rais

CAPÍTULO I
Da Finalidade

Art. Io - Esta Lei dispõe sobre a prevenção e a repressão às
infrações contra a ordem econômica, orientada pelos ditames
constitucionais de liberdade de iniciativa, livre concorrência, função
social da propriedade, defesa dos consumidores e repressão ao abuso
do poder econômico.

Parágrafo único. A coletividade é a titular dos bens jurídicos
protegidos por esta Lei.

Art.91 - O disposto nesta Lei não se aplica aos casos de
"dumping" e subsídios de que tratam os Acordos Relativos à
Implementação do Art.6° do Acordo Geral sobre Tarífas Aduaneiras e
Comércio, promulgados pelos Decretos número 93.941 e número
93.962, de 16 e 22 dejaneiro de 1987, respectivamente.

Art.92 - Revogam-se as disposições em contrário, assim como
as Leis números 4.137, de 10 de setembro de 1962, 8.158, de 8 de
janeiro de 1991, e 8.002, de 14 de março de 1990, mantido o disposto
no An.36 da Lei número 8.880, de 27 de maio de 1994.
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Senhor Primeiro-Secretário,

7
.~/v<.,-

Senador Carlos Patrocínio
Primeiro-Secretário, em exercício

Senado Federal, em .'~ de abril de 1997
I

Encaminho a Vossa Excelência. a fim de ser submetido à revisão
da Câmara dos Deputados, nos tennos do art. 65 da Constituição Federal. o Projeto de Lei
do Senado n' 122, de 1995, constante dos autógrafos em anexo. que "estabelece medidas de
proteção aos interesses brasileiros contra práticas discriminatórias adotadas por
outros países".

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
vpV

·.h.,,~&'BA SLC.~i.:.,

Em. ,.13't.:"::l_; 19"FI
De ordem. ao senhor Sr:(:~..

.tário-G.ral da Moso para as do-
vidas pr i -ncias.
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PROJETO DE LEI N!! 3.018, DE 1997
(Do Sr. SUas BrasUeiro)

Proíbe a venda de bebida alcoólica num raio de até 200
(duzentos) metros de estabelecimentos escolares.

(AS COMISSOES DE EDUCAÇXO, CULTURA E DESPORTO; DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMtLIA; E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇXO (ART
54) - ART. 24, 11) •

O Congresso Nacional decreta:

Ar!. l' Fica proibida a comercialização de bebidas alcoólicas num

raio de 200 (duzentos) metros de escolas públicas ou particulares.

Ar!. 2' O não cumprimento do disposto no art. l' desta Lei sujeita

o infrator ao pagamento de multa de R$ 1.000,00 (Um mil reais) e apreensão da

mercadoria.

Ar!. 3' O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 90

(noventa) dias acontar de sua publicação.

Ar!. 4' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Ar!. 5' Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

O alcoolismo é um problema mundialmente reconhecido e

caracterizado pelos transtornos e desvios de comportamento que causam para a

comunidade e para aqueles que são vitimas do vicio.

É sabido, também, que existe uma forte tendência do jovem para o

consumo de drogas em geral, o álcool entre elas, peja novidade e alterações psicológicas

que proporcionam, consideradas pelos usuários como um grande "barato". Mas neste caso,

o "barato" sai caro, pois após a entrada no vicio toma-se dificil dele libertar-se,

acarretando sofrimento para o individuo e sua familia eprejuizo para o Estado, tanto pela

perda de um indivíduo produtivo, quanto pelos gastos que terá no auxílio do tratamento.

São conhecidas as campanbas de combate às drogas nos arredores

de esoolàs, para inibir o consumo por aqueles que, muitas vezes, não têm noção exata do

que estão fazendo, por falta de maturidade e por outros problemas. O álcool, entretanto,

apesar de ser tão nocivo quanto outras drogas, é socialmente aceito e comercializado

livremente e, no Brasil, sem restrição á idade do consumidor.

Nossa proposta não é proibir a venda de bebidas alcoólicas, mas,

pelo menos, distanciá-la das escolas, no intuito de proteger e afastar os jovens estudantes

do consumo de mais uma droga, que, embora socialmente aceita. é tão prejudicial quanto

as outras.

Na certeza de que estaremos auxiliando nossa juventude, pedimos

o apoio dos nobres pares para aprovação do projeto de lei que ora apresentamos.

Sala das Sessões, em 23 de abril de 1997

~ -4

Deputado Silas Brasileiro

PROJETO DE LEI N° 3.042, DE 1997
(Do Sr. Neiva Moreira)

Veda aos estabelecimentos de ensino a cobrança de caução de
alunos, pais de alunos ou responsáveis como condiça-o II s ine qua
non ll para matricula e dá outras providências.

(AS COMISSOES DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTO; E DE CONSTITUIÇAO
E JUSTIÇA E DE REDAÇXO (ART. 54) - ART. 24, 11)

o Congresso Nacional decreta: .

Art. 1° - Fica vedado aos estabelecimentos de ensino
privados o estabelecimento de caução como condição para aceitação de alunos
da educação básica (educação infantil, ensino fundamental, ensino médio) e
educação superior, no ato da matricula, a ser contratado entre os
estabelecimentos de ensino e alunos, pais de alunos ou responsáveis, nos
termos desta Lei.

Art. 2° - O estabelecimento de ensino deverá divulgar,
com antecedência mínima de 60 dias, em local de fácil acesso ao público, o
texto da proposta de contrato, o valor da matrícula e da mensalidade, o número
de vagas por sala classe, conforme calendário e cronograma do
estabelecimento de ensino,

Parágrafo Único - As cláusulas financeiras da proposta
de contrato de que trata este artigo, obedecerão os parámetros estabelecidos
pela legislação vigente.

Art. 3° - O valor contratado no ato da matricula poderá
ser revi~to na data-base dos professores do estabelecimento de ensino. dentro
dos critérios e parâmetros de custos apresentados pelo Poder Executivo. desde
que acordado entre o estabelecimento de ensino e a associação de pais e
alunos ou diretório acadêmico.

Parágrafo Único - Na ocorrênCia de suspensão dos
entendimentos ou inexistindo condições de acordo com base no disposto no
caput, a negociação poderá ser realizada diretamente com os alunos, os pais
de alunos ou responsáveis, indispensável, em qualquer caso, de apoial11ento
de, no mlnimo, 10% (dez por cento) do total.

Art. 4° - Os estabelecimentos de ensino remeterão aos
órgãos de defesa do consumidor do respectivo municipio, nos termos da Lei nO
8.078, de 11 de setembro de 1990. e no âmbito de suas respectivas atribuições,
comprovação documental de revisão ou referente às cláusulas contratuais que

justifique a aplicação do disposto no "capuf do art. 3°. ficando sobrestado o
reajuste ou majoração de valores até o pronunciamento do órgão.

§ l' - Sem prejulzo do disposto no caput deste artigo, a
Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda e a
Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça, poderão requerer, nos
termos da Lei n' 8.078/90, a referida comprovação documental.

§ 2° - Com base na documentação apresentado, o
Ministério da Fazenda, ou o Ministério da Justiça, ou qualquer dos órgãos locais
de defesa do consumidor, manifestar-se-á no prazo de até 30 (trinta) dias,
findos os quais, considerado legitimo, será permitido o ajuste.

§ 3' - Se a documentação oferecida não permitir a
decisão do órgão solicitante, ficará o prazo de análise sobrestado até que sejam
satisfeitas todas as exigências.

§ 4° - Quando a documentação apresentada pelo
estabelecimento de ensino não justificar a revisão ou qualquer condição desta
Lei, os órgãos de que trata este artigo deverão tomar dos interessados termo
de compromisso, na forma da legislação vigente.

Art. 5° - Os alunos ja matriculados em periodo letivo
anterior fruirão da primazia natural da renovação das matriculas para o periodo
subseqüente, observada a legislação e o calendáriO escolar da instituição, em
igualdade de condições com os demais alunos.

AI. 6° - Esta lei entra en vigor na data de sua
publicação.

Art. 7° - Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

É injusto propor que alunos ou pais de alunos ou
responsáveis sejam constrangidos e condiCionados à apresentação de caução
para aceitação de matricula em estabeleCimento de ensino.

Entendemos que em razão dos abusos praticados por
estabelecimentos de ensino. muitos alunos vêem seus direitos cerceados,
contrariando frontalmente a disposição constitucional, presente nos arts. 205 e
206, onde reza que a educação é direito de todos e dever do Estado e da
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TÍTULO I
Dos Direitos do Consumidor

CÓDIGO DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR

LEI 8.078 DE 11 DE SETEMBRO DE 1990

família, ministrado com oase no pnnclplo de Igualdade de condições para o
acesso e pennanénci:a na escola.

O presente projeto de lei tem por objetivo garantir as
prerrogativas constitucionais aos alunos da educação básica (educação infantil,
ensino fundamental, ensino médio) e educação superior, preservando, tanto
quanto possível, o direito à matricula sem que para isso lhe seja cobrada
caução como pré-condição para aceitação pela instituição de ensino, como se a
priori todos os candidatos à matricula fossem caloteiros. Além do mais, deve-se
preservar a continuidade dos alunos que estiverem em dia com suas cláusulas
contratruais, fiéis cumpridores com suas dividas, sendo atentatória a condição
preconizada por muitas administrações escolares.

DISPÕE SOBRE
CONSUMIDOR
PROVIDÊNCIAS.

A PROTEÇÃO DO
E DÁ OUTRAS

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

CONSTITUIÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988

TÍTULOVIIJ
Da Ordem Social

CAPÍTULO III
Da Educação, da Cultura e do Desporto

SEÇÃO I
Da Educação

Art. 205 - A educação, direito de todos e dever do Estado e da
família, será promovida e incentivada com a colaboração da
sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo
para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Art. 206 - O ensino será ministrado com base nos seguintes
princípios:

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na
escola;

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o
pensamento, a arte e o saber;

III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, e
coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;

IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;
V - valorização dos profissionais do ensino, garantido, na forma

da lei, planos de carreira para o magistério público, com piso salarial
profissional e ingresso exclusivamente por concurso público de provas

e títulos, assegurado regime jurídico único para todas as instituições
mantidas pela União;

VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei;
VII - garantia de padrão de qualidade.

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

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

CAPÍTULO I
Disposições Gerais

Art. 3° - Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou
privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes
despersonalizados, que desenvolvem atividades de produção,
montagem, criação, construção, transformação, importação,
exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação
de serviços.

§ 1° - Produto é qualquer bem,. móvel ou imóvel, material ou
imaterial.

§ 2° - Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de
consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária,
financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações
de caráter trabalhista.

PROJETO DE LEI N~ 3.065, DE 1997
(Do Sr. Adelson Salvador)

Dispõe sobre a inclusao de 27 (vinte e sete) Municipios da
Região Norte do Estado do Espírito Santo na área de atuaçêo da
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE.

(AS COMISSõES DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INTERIOR; E DE
CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, 11)

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Ar!. I' Para os efeitos da Lei n" 3.692, de 15 de dezembro de 1959, fica o Poder
Executivo autorizado a incluir na área de atuação da Superintendên~ia ~o Desenvolvimento
do Nordeste - SUDENE, os municipios de Agua Doce do None, AgUla Branca., Alto RIO
Novo Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Conceição da Barra.,
Colatina, Ecoporanga, Jaguaré, Linhares, Mantenopólis, Marilândia., Montanha, MucMci,
Nova Venécia., Pancas, Pedro Canário, Pinheiro, Ponto Belo, Rio Bananal. São Dommgos
do None, São Gabriel da Palha., São Mateus, Sooretaroa, Vila Pavão, Vila Valério.

Ar!. 2" O Poder Executivo regulamentará a presente Lei nn prazo de sessenta dias.

Art. 3" Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala da Comissão, em 06 de maio de 1997. "

JUSTIFICATIVA

O Espírito Samo integra a região mais desenvolvida do pais. a região S~deste.
entretanto, ele represenra o Esrado mais pobre, com niveis de desigualdade que JustIficam
urna ação orientada do Poder Executívo no sentido de íncentivar o seu desenvolvl~ento.

haja visto que apenas com recursos próprios é impossível superar o subdesenvolvImento
que atinge a região nane do estado. .

A remão metropolitana de Vitória, capital do estado, conta com um claro projeto de
desenvolvi~ento. centrado na sua vocação ponuilria. tomando-se a maior exportadora do
Brasil, eseoando para o eXlerior café, soJa, celulose, aços. minério de ferro etc.
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No que diz respeito á agricultura. o Espirito Santo não é apropriado para culturas de
grande produção de grãos. voltadas para o mercado externo. Tal situação atinge em
panicular a região Nane. onde não se desenvolveu nenhum projeto estrategico de
desenvolvimento. alem de possuir características geográficas e sócio~econômicas

semelhantes às do Nordeste. Seus indices de precipitação pluviométrica - entre 600 e
1.4001010 anuais se comparam aos do Poligono das Secas, conforme estudos
comprobatórios do INEMET. O tipo de clima. a vegetação e O regime de chuvas de cuna
duração acarreta deficiência hidrica intensa e prolongada, como verificado nos últimos dez
anos, atingindo a principal atividade econômica local, centrada nas atividades
agropecuárias, com perdas de safras e mones de animais. ocasIOnando graves problemas
sociais como a fome. doenças e migração.

O "Mapa da Fome' do IPEA aponta que 60% dos seus municipios têm mais de um
terço de suas familias em condições de indigencia, diagnosticando tambem que a renda per
capita é inferior à medía nacional.

O presente Projeto de Lei busca incrementar odesenvolvimento agricola e industrial
da região por meIO de Incentivos fiscais vIgentes para pessoas físicas e juridlcas.
permitindo áqueles que desejam se instalar na Região Nane do Espirito Santo. ou para os
que ai jli se encontram. as mesmas condições especiaIs de financiamento. prazos dilatados
de carências. exercidos pelo Banco do Nordeste dentre outros.

A sua aprovação significarâ um alento para a região. cumprindo assim a
Constituição Federal que prevê politicas especiais para áreas que necessitam do supone da
União. .

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

LEI N° 3.692 DE 15 DE DEZEMBRO DE 1959

INSTITUI A SUPERINTENDÊNCIA DO
DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. I° É criada a Superintendência do Desenvolvimento do
Nordeste (SUDENE), diretamente subordinada ao Presidente da Re
pública, administrativamente autônoma e sediada na cidade do Recife.

§ 1° Para os fins desta lei, considera-se como Nordeste a região
abrangida pelos Estados do Maranhão, Piauí, Ceará. Rio Grande do
Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia.

§ 2° A área de atuação da SUDENE abrange além dos Estados
referidos no parágrafo anterior, a zona de Minas Gerais compreendida
no Polígono das Sêcas.

§ 3° Os recursos concedidos sob qualquer forma, direta ou indi
retamente, à SUDENE, somente poderão ser aplicados em localidades
compreendidas na área constante do parágrafo anterior.

PROJETO DE LEI N~ 3.074, DE 1997
( Do Sr. Roberto Pessoa)

Determina sobre a utilizaç60 de equipamento de Segurança em
todos os táxis de cidades com mais 200 mil habitantes.

(AS COMISSOES DE RELAÇOES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL; DE
VIAÇAO E TRANSPORTES; E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO
(ART. 54) - ART. 24, II)

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. l° Todos os táxis ou veículos de aluguel que prestllm serviço
em cidades com mais de duzentos mil habitantes adotarão medidas de
segurança preventivas contra furto e roubo de veículos e proteção a motoristas
epassageiros contra assaltos e homicídios.

Art. Z' Dentre as medidas de segurll1lça mencionadas no artigo
anterior fica obrigatória a de utilização do GPS (Global Positioning System) 
sistema eletrônico de rastremnento remoto, ....ia satélite.

Art. 3° Os equipamentos de comunicação móvel desse sistema
para utilização pelos t3xis, serão financiados por instituições de crédito oficial
nas mesmas condições de finanCill1liento de veículos novos.

Parágrafo único. Os custos e a manutenção do equipmnemo
entrarão na planilha de custo do serviço.

Art. 4° Órgão competente do Poder Executivo regulmnentará esta
lei no prazo de 90 (noventa) dias a partir de sua publicação.

Art. 5° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6° Revogam-se as disposições em contrário.

juSTIFICAÇÃO

A constante ocorrência de assaltos e roubos de veiculos de aluguel
nas cidade~ médias e grondes tem provocado um clima nociVO de tensiio e
inseguronça nos profissionais desse tipo de serviço.

Qualquer passageiro pode passar a ser tomado como um potencilll
assaltante. capaz de furtar o veiculo e acabar com a vida do condutor. A
atividade de motorista de tá.Xi. passa. então, a ser das mais estressantes
principalmente se for desenvç>lvida no periodo noturno. Essa situação altera
definitivmnente a sua eficiência no serviço e sua atenção e eficácia no trfuJ.slto.
Isso pode comprometer. além do trullS. ttlllto o p:Jlrirn.ônio como a vida de
terceiros que circulmn nas vias urbanas.

Muitas medidas de segurança têm sido tomadas pelos taxistas. mas
nenhuma delas com tecnologia suficiente para monitorar o motorista assaltado
e veículo furtado. Agora já temos o GPS (Global Position Systcm), sistema
eletrônico ~e rastrenmento remoto. por satélite. que pennite o
acompanhamento do percurso do veículo 24 horas por dia, com a máxima
precisão. :-Jos Estudos Unidos. na Europa e no Japão, já são mais de 90 mil
unidades de terminais de comunicações móvel, instaladas em veículos.

O Brasil é um país que precisa também, se modernizar, para
combater com melhores resultados a violência crescente em sUas cidades. No
sentido de se alcançar essa meta estou propon~~esente projeto de lei.

~~~~=J;-~V

. 4t~
Dep~~~ERTO PESSOA

PROJETO DE LEI N~ 3.079, DE 1997
(Do Sr. Antônio Balbmann )

Dispõe sobre o atendimento dos planos de sadde e dá outras
providências.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI NO 4.425, DE 1994)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1°. Fica assegurado aos usuários de planos de
saúde e seguro saúde, atendimento e tratamento de qualquer doença ou
moléstia contraída ou que se apresente quando da vigência do contrato,
inclusive as doenças infecto-contagiosas e hereditárias.

Parágrafo único. São nulas para todos os efeitos as
cláusulas de contratos de planos de saúde e seguro saúde que excluam de
sua cobertura, qualquer tipo de doença ou moléstia.

Art.2°. Fica proibida, durante o desenrolar de
tratamento médico, a rescisão unilateral do contrato de assistência de
saúde, de planos de saúde e de seguro saúde, por parte da empresa
contratada.

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

ArtAO. Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

Os planos de saúde, seguro saúde e outras entidades e
denominações se auto definem em geral como entidades sem fins
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lucrativos. São criadas para prestar serviços à sociedade não atendida
satisfatoriamente pelo Estado, mediante pagamento dos interesSados. Tem.
se visto no entanto, em todo o país, o abandono de muitos cidadãos que
após pagarem com regularidade e sacrificio, durante boa parte de suas
vidas pelo direito a lDD tratamento médico digno e humano, serem
simplesmente descartados por estas empresas sem qualquer justificativa
que não a de que suas necessidades de atendimento superam em custo o
que seria lucrativo para elas. Muitos são os exemplos de pessoas que
foram completamente abandonadas por planos de saúde com os quais
contribuíram durante anos ou décadas. O objetivo do presente projeto de
lei é fazer justiça com estas pessoas, impedindo que a dificuldade do
Estado em prestar o serviço que a população merece, seja aproveitada
para expoliar o povo.

Sala das Sessões, emi)'~ maio de 1997

PROJETO DE LEI N! 3.084, DE 1997
(Do Sr. Sérgio Carneiro)

Altera a Lei n2 4.749, de 12 de agosto de 1965, que dispOe sobre
o pagamento da gratificaç!o de Natal.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N2 1.211, DE 1995)
OCongresso Nacional decreta:

Art. 1°. O artigo 1° da Lei n' 4.749, de 12 de agosto de 1965. passa
a vigorar acrescido do parágrafo único seguinte:

"Art. 1°..............•.......... , ,....................•..........

Paragrafo único. É facultado ao empregador efetuar o pagamento
da gratificação prevista no capur no mês de aniversário do

trabalhador. desde que por este requerida com 60 (sessental dias
de antecedência11

Ar!. 2'. Esta lei entra em vigor na data de sua publícaçio.

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

JUSTIFICAÇÃO

A gratificação de Natal. instituida pela Lei n' 4.090, de 13 de
julho de 1962, incorporou-se de tal forma às relações trabalhistas que foi alçada á
categoria de direito constitueional com o advento da Carta de 1988, sob a denominação de
decimo terceiro salário· ano 7", inc. VlJI.

Reconhecida a inegàvel importância do instituto, devemos
examinâ·lo. também. pelo lado dos empregadores. Temos observado. nos últimos tempos.
uma crescente dificuldade do'empresariado em colocar em dia as suas despesas de final de
ano. em razão do excesso de gastos verificados nesta epoca. sendo o décimo terceiro

~41;io um deles.

Nossa proposição visa diminUIr esses gastos ao facultar o
,_=",nemo do beneficio no mês de aniversário do trabalhador. sem excluir as demais
modalidades de pagamento hoje vigentes· integral. em dezembro, ou em duas vezes:
melade por ocasião das férias e a outra metade em dezembro.

A aprovação do projeto não implicará em qualquer prejuízo ao
trabalhador; longe disso. ele poderá ter antecipado um beneficio para fazer frente ás suas
despesas correntes, principalmente em se levando em conta que o acúmulo de beneficiás
no mês de dezembro tem ocasionado, algumas vezes. o atraso no pagamento por parte dos
empregadores.

Estando evidenciado que o projeto de lei não acarretará prejuízos
""!lregadores e, tampouco, aos trabalhadores. e. tendo em vista, ainda, o seu alcance
" esperamos contar com o apoio de nossos ilustres Pares na sua aprovação.

Sala das Sessões, em' ~ de • '." de 1997.

Deputado ANTÔNIO SÉRGIO CARNEIRO

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

CONSTITUIÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• n o

TÍTULO II
DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

CAPÍTULOU
Dos Direitos Sociais

Art. 7° São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de
outros que visem à melhoria de sua condição social:

VIII • décimo terceiro salário com base na remuneração inte
grai ou no valor da aposentadoria;

LEI N° 4.749 DE 12 DE AGOSTO DE 1965

DISPÕE SOBRE O PAGAMENTO DA GRATI
FICAÇÃO PREVISTA NA LEI 4.090, DE 13 DE
JULHO DE 1962.

Art. 1° • A gratificação salarial instituída pela Lei número
4.090, de 13 de julho de 1962, será paga pelo empregador até o dia 20
de dezembro de cada ano, compensada a importância que, a título de
adiantamento, o empregado houver recebido na forma do artigo
seguinte.

Parágrafo único. (Vetado).

LEI N° 4.090 DE 13 DE JULHO DE 1962

INSTITUI A GRATIFICAÇÃO DE NATAL
PARA OS TRABALHADORES.

Art. 1°• No mês de dezembro de cada ano, a todo empregado
será paga, pelo empregador, uma gratificação salarial, índependente
mente da remuneração a que fizer jus.

§ 1°· A gratificação corresponderá a 1/12 avos da remuneração
devida em dezembro, por mês de serviço, do ano correspondente.

§ 2°· A fração igualou superior a 15 (quinze) dias de trabalho
será havida como mês integral para os efeitos do parágrafo anterior.

§ 3° - A gratificação será proporcional:

I . na extinção dos contratos a prazo, entre estes incluíàos os de
safra, ainda que a relação de emprego haja findado antes de dezem
bro;c

II - na cessação da relação de emprego resultante da aposenta·
doria do trabalhador, ainda que verificada antes de dezembro.

• § J tICI'OSc<ntadope/oLei n~""'ro 9.0/ /, ck JO:OJ!/99S
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PROJETO DE LEI N! 3.085, DE 1997
(Do Sr. Germano RillottO)

Reduz a alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI) incidente sobre móveis que especifica.

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

(AS COMISSOES DE FINANÇAS E TRIBUTAÇAO (M';'RITO); E DE DECRETO N. 2.092, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1996
CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, 11)

APROVA A TABELA DE INCIDÊNCIA
DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

o Congresso Nacional decreta:

Art. \' Fica reduzida para 4% (quatro por cento) a alíquota do

~oosto s."'lO Produtos Industrializados (IPI) incidente sobre máveis das posições

"I" ~O. 9401.40, 9401.S0. 9401.6, 9401.7, 9401.80. 9401.90 e 9403 da Tabela de
"tldencia do IPI. aprovada pelo Decreto n' 2.092. de 10 de dezembro de 1996

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

JUSTIFICAÇÃO

Este Projeto reduz alíquotas do Imposto sobre Produtos

Industrializados (IPI) de 10%. atualmente, para 4%, sobre mávelS, que incluem assentos

giratórios, outros assentos, inclusive de ratim, vime, bambu, outros assentos com armação
de madeira, outros assentos com annação de metal, panes deles. e outros móveis e suas

panes, utilizados em escritórios, cozinhas, quanos de donnir. tais corno classlticados na
Tabela de IncidOncia do IPI. aprovada pelo Decreto n' 2,092. de 10 de dezembro de 1996,
nas posições assinaladas no art. I' do i . ;·.'eto.

Trata~se de atenuar a fone carga Uibutâna. que pesa sobre a

indústria moveleira em gerai, grande geradora de empregos e segmento significativo da
atividade econômica nacional:

No final da década de oitenta, o IPI incidente sobre os móveis
em geral tinha alíquota de 4%, que foi majorada para 15%, pelo Decreto n' 99.182. de 16

de março de 1990. Supôs-se Inadequadamente que máveis fossem bens supérfluos. com o
que se prejndicou a competitlvidade das empresas do setor. Em 1991, o Governo reduziu

as alíquotas desses produtos para 10%, através do Decreto n' 239. de 25/10/91.

Atualmente, alguns produtos do capitulo 94 da Tabela de

Incidencia do IPI (TIPI) já es:ão ,om aliquota de 4%, como, por exemplo. assentos para

ônibus. caminhões, tratores. cadeiras de dentista. mesas de operação etc.. Outros

produtos estão com alíquota zero: é o caso de colchões, de construções pré-fabricadas

com estrutura o': .narl~íf3, ou de T'J1:!~érill.Ci cerâmicas. ou de ferro fundido. ferro ou aço,

etc.. Desses casos nào trata o pres~lIie Projeto.
Será grande o impacto favorável da redução de alíquotas

do IPI sobre produtos da indústria moveleira, que vem enfrentando problemas de

(o",petitiv;d.~e e é grande empregadora de mão-de-obra. Os seus produtos são de

lOtei'. eSlen"a\idade na vioa quotidiana das pessoas e das instituiçõe. ~:iblícas e

;mvac:l.b.
Espero contar com o apoio dos nobres congressistas para

a aprovação deste Projeto de lei.

Art. 40
- Ficam revogados os Decretos, não numerados, de 25

de abril de 1991 e 15 de junho de 1991, que reduzem aliquotas do
Imposto sobre Produtos Industrializados, bem como os Decretos:

III - nO 99.182, de 15 de março e nO 99.694, de 16 de novembro,
ambos de 1990.

IV - na 50, de 7 de março, na 207, de 6 de setembro, na 221, de
20 de setembro, na 239, de 24 de outubro, na 340, de 13 de novembro
e 364, de 16 de dezembro, todos de 1991.

TABELA DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(TIPI)

BASEADA NA NOMENCLATURA COMUM DO MERCOSllL (NCM)

sUMÁRIO

ABREVIATURAS E SÍMBOLOS

LISTA DE CÓDIGOS NUMÉRICOS DO SISTEMA HARMONIZA
DO SUPRIMIDOS A PARTIR DE 10 DE JANEIRO DE 1996

REGRAS PARA INTERPRETAÇÃO DO SISTEMA
HARMONIZADO

REGRA GERAL COMPLEMENTAR (RGC)

SEÇÃO XX
MERCADORIAS E PRODUTOS DIVERSOS

CAPÍTULO 94

MÓVEIS; MOBILIÁRIO MÉDICO-CIRÚRGICO; COLCHÕES,
ALMOFADAS E SEMELHANTES; APARELHOS DE ILUMINA
çÃO NÃO ESPECIFICADOS NEM COMPREENDIDOS EM OU
TROS CAPÍTULOS; ANúNCIOS, CARTAZES OU TABULETAS
E PLACAS INDICADORAS LUMINOSOS, E ARTIGOS SEME
LHANTES; CONSTRUÇÕES PRÉ-FABRICADAS
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...........................................................................................u.

COOK;o
NCM

9<Ill1

'>401.10
9<01.10.10

9401.10.90
9401.20.00

9401~0

9401.30.10
9·101.30.90
9·101..10
9401.40.10
9<01.40.90
g,cOl.SO.OO
!MOI.,;
9401.61.00
!/l01.69.00
9401.7
!/lO1.71.00

9"01.79,00
940I.ilJ.OO
9401.90
9401.90.10
g,c01.9O.9O

9402

I
!I402.Io.oO

9482.90
9402.90.10
9<402.90.20
9402.90.90

9403
!N03.IO.OO
!N03.20.<IO
!N0330.00
!N03.40.00
1'403.50.<10
!NOU•.OO
9403.70.00
9403.10.00

9403.90
!/lO3.9O.10
9403.90.90
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PROJETO DE LEI No 3.086, DE 1997
(DO SR. PAULO LIMA)

Denomina Aeroporto Internacional Ayrton Senna da Silva o
aeroporto internacional localizado na cidade de Guarulhoa, no
Estado de sao Paulo.

(DEVOLVA-SE, NOS TERMOS DO S lo, INCISO II, ART. 164 DO RICD
(SUMULA DE JURISPRUDENCIA No 3). OFICIE-SE AO AUTOR,
SUGERINDO-LHE A VEICULAÇAO DA MATERIA NA FORMA DE IKDlCAÇIO.)

o Congresso Nacional decreta:

Art. lo. O Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, passa
a denominar-se Aeroporto Internacional Ayrton Senna da Silva.

Art. 20. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação:

Art. 30. Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

Poucos foram os brasileiros que projetaram a imagem do Brasil 1\0

exterior com tamanha intensidade como o fez Ayrton SelUla da Silva, o consagrado e
eterno herói das pistas de Fónnula 1.

Senna não foi apenas um piloto. Foi um modelo de coragem,
determinação e audácia, qualidades estas penneadas de uma profunda sensibilidade
hÍJll1ana e de um modo sill)ples de ser. Desde cedo preocupado com o futuro do

nosso Pais. dedicou-se a apoiar obras assistenciais, paniculannente as voltadas à
c~ança e ao adolescente. Este trabalho, inicialmente anônimo, culminou com a
coação da Fundação Ayrton Senna, que mesmo com a morte do herói, prossegue na
sua luta em prol da dih'l1idade da pessoa humana.

Du~nte esses dois anos após ? desaparecm;ento do piloto, centenas
foram as honranas a ele prestadas em todo o planeta. Ainda no dia 27 de·abril deste
~o, mais uma estátua do mito foi inaugurada, por ocasião do Grande Prêmio de
Imola, na Itália, circuito no qual faleceu no dia lo. de maio .de 1995. O mlllldo
indignado e inconformado, ainda busca o culpado pelo trágico acidente. . ,

Pelo exposto, e mesmo sàbedores das implicaçÕes que a modificação de
nomes de aeroportos traz para os mapas de navegàçâo aérea, julgamos que o
paulista Ayrton Senna, que tanto dih'l1.ifi~ou o Brasil e que mostrou a todos as nações
a fibra e a coragem do povo brasIleIro, deve ter seu nome eternizado em um
aeroporto internacional de nosso País, de fonna a que as gerações vindoUras de todo
o mundo conheçam e reverenciem a memória do maior ídolo de Fónnula I que a
história já conheceu.

DECRETO N° 99.182, DE 15 DE MARÇO DE 1990

DISPÕE SOBRE A LEGISLAÇÃO· DO
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS.

Art. l° - Ficam alteradas as alíquotas do Imposto sobre Produ
tos Industrializados relativas às mercadorias indicadas no anexo, de
acordo com os códigos de classificação da Tabela de Incidência apro
vada pelo Decreto n° 97.410, de 23 de dezembro de 1988, com as mo
dificações na Nomenclatura Brasileira de Mercadorias efetuadas pelas
ResolUções nOs 77, de 15 de dezembro de 1988, e 78, de 30 de novem·
bro de 1989, do Comitê Brasileira de Nomenclatura.

DECRETO N° 239, DE 24 DE OUTUBRO DE 1991.

Sala das Sessões, em de 1997.

ALTERA ALíQUOTAS DO
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS.

Art. l° - Ficam alteradas para os percentuais constantes do
Anexo as alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados
incidente sobre os prodUlo$ nele relacionados, de acordo com sua
classificação na Tabela de Incidência aprovada pelo Decreto nO
97.410, de 23 de dezembro de 1988.

PROJETO DE LEI No 3.088, DE 1997
(DO SR. PAULO LIMA)

Autoriza o Poder Executivo a criar a Escola Agrot6cnica Federal
de Osvaldo Cruz, no Estado de sao Paulo.

(DEVOLVA-SE A PROPOSIÇAO, POR COM'l'RARIAR O DISPOSTO NO ART. 61,
5 lo, INCISO II, ALINEA "e", DA CONSTlTUIÇl!.O FEDERAL (ART. 137,
5 12, INCISO II, ALINEA "h", DO RICD). OFICIE-SE AO AUTOR.
SUGERINDO-LHE A FORMA DE INDlCAÇAO. PUBLIQUE-SE.)
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o Congresso Nacional decreta:

Art. I° É o Poder Executivo autorizado a criar a Escola
Agrotécnica Federal de Osvaldo Cruz, no Estado de São Paulo.

Art. 2° A Escola Agrotécnica Federal de que trata esta Lei
manterá cursos de segundo grau contendo disciplinas relacionadas á
agropecuària no currículo a ser ministrado.

Art 3° A instalação do citado estabelecimento de ensino
subordina-se á prévia consignação, no Orçamento da União, das dotações
necessárias, assim como à criação dos cargos, funções e empregos
indispensáveis ao s~u funcionamento.

Art. 4° O Poder executivo, ouvido o Ministério da
Educação e do Desporto, regulamentará esta Lei no prazo de noventa dias, a
contar de sua aprovação.

Art. 5° Esta Lei entt:a em vigor na data de sua publicação.

Art. 6° Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

As regiões oeste e sudoeste do Estado de São Paulo,
apesar de sua tradicional vocação agropecuária, estão hoje entre' as mais
atrasadas dessa Unidade Federativa, em razão principalmente do descaso dos
últimos governos estaduais para com aquelas partes do Estado e a aplicação
de políticas regionais equivocadas, cuja conseqüência maior foi o surgimento
do atual conflito de terras no Pontal do Paranapanema.

É notório, entretanto, que as mencionadas reglOes são
dotadas de todas as condições ideais para um indubitável desenvolvimento da
fruticultura, do gado de corte e leiteiro, da suinocultura, da avicultura e de
culturas diversas, entre elas a do algodão, da mandioca, do milho, do feijão e
da cana-de-açúcar. Também há uma convicção generalizada de que a solução
para a economia dessas regiões é a criação de agroindústrias, atividades estas
que hoje exigem, em um mundo cada vez mais globalizado e competitivo, a
existência de técnicos para desenvolvê-Ias.

A concessão de autorização ao Poder Executivo para a
criação dá Escola Agrotécnica de Osvaldo Cruz, proposta pelo presente
Projeto de Lei, certamente em muito contribuiria para a retomada do
desenvolvimento agropecuàrio do sudoeste paulista, assim proporcionando a
melhoria das condições de vida daquela população extremamente carente.
Além disso, viria ao encontro das crescentes necessidades surgidas com os
assentamentos dos "sem-terra", cujas condições sub-humanas de vida são
amplamente conhecidas.

~ROJETO DE LEI N2 3.089, DE 1997
(DO SR. PAULO LIMA)

Art. I" E o Poder Executivo autorizado a criar a Escola
Agrotécnica Federal de Dracena, no Estado de São Paulo.

Art. 2" A Escola Agrotécnica Federal de que trata esta Lei
manterá cursos de segundo grau contendo disciplinas relacionadas à
agropecuária no currículo a ser ministrado.

Art 3" A instalação do citado estabelecimento de ensino
subordina-se à prévia consignação, no Orçamento da União, das dotações
necessárias, assim como à criação dos cargos, funções e empregos
indispensáveis ao seu funcionamento.

Art. 4" O Poder executivo, ouvido o Ministério da
Educação e do Desporto, regulamentará esta Lei no prazo de noventa dias, a
contar de sua aprovação.

Art. 5" Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6" Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

As reglOes oeste, e sudoeste do Estado de São Paulo,
apesar de sua tradicional vocação a!,'l'opecuària, estão hoje entre as mais
atrasadas dessa Unidade Federativa, em razão principalmente do descaso dos
últimos governos estaduais para com aquelas partes do Estado e a aplicação
de políticas regionais equivocadas, cuja conseqüência maior foi o surgimento
do atual conflito de terras no Pontal do Paranapanema.

É notório, entretanto, que as mencionadas reglOes são
dotadas de todas as condições ideais para um indubitável desenvolvimento da
fruticultura, ,do gado de corte e leiteiro, da suinocultura, da avic~ltura e' de
culturas diversas, entre elas a do algodão, da mandioca, do milho, do feijão e
da cana-de-açúcar. Também há uma convicção generalizada de que a solução
para a economia dessas re!,'Íões é a criação de a!,'l'oindústrias, atividades estas
que hoje exigem, em um mundo cada vez mais globalizado e competitivo, a
existência de técnicos para desenvolvê-las. '

A concessão de autorização ao Poder Executivo para a
criação da Escola A!,'l'otécnica de Dracena, proposta pelo presente Projeto de
Lei, certamente em muito contribuiria para a retomada do desenvolvimento
agropecuário do sudoeste paulista, assim proporcionando a melhoria das
condições de vida daquela população extremamente carente. Além disso, viria
ao encontro das crescentes necessidades surgidas com os assentamentos dos
"sem-terra", cujas condições sub-humanas de vida são amplamente
conhecidas.

Sala das $essire'S:: em

PROJETO DE LEI N2 3.090, DE 1997
(DO SR. PAULO LIMA)

Autoriza o Poder Executivo a criar a Escola Agrotécnica Federal
de Preaidànte Venceslau, no Estado de São Paulo.

Autoriza o poder Executivo a criar a Escola Agrotécnica
de Dracena, no Estado de S&o Paulo.

Federal
(DEVOLVA-SE A PROPOSIÇAO NOS TERMOS DO ART. 137,
ALINEA "b" DO RICO (SÚMULA DA JURISPRUDENCIA NQ 1
OnCIE-SE AO AUTOR, SUGERINDO-LHE A FORMA DE
PUBLIQUE-SE. )

INCISO 11,
DA CCJR.)
INDICAÇAO.

(DEVOLVA-SE A PROPOSIÇAO, POR CONTRARIAR O DISPOSTO NO ARTIGO
61, PARAGRAFO 12, INCISO 11, ALINEA "e" DA CONSTITUIÇ/l.O FEDERAL
(ARTIGO 137, PARAGRAFO 12, INCISO 11, ALINEA "b", DO RICD).
OFICIE-SE AO AUTOR, SUGERINDO-LHE A FORMA DE INDICAÇ/l.O.
PUBLIQUE-SE. )

O Congresso Nacional decreta:

o Con!,'l'esso NaCIonal decreta:

Art. I" É o Poder Executivo autorizado a criar a Escola
Agrotécnica Federal de PreSIdente Venceslau. no Estado de São Paulo.
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Art. 2° A Escola Agrotécnica Federal de que trata esta Lei
ml\llterá cursos de segundo grau contendo disciplinas relacionadas à
agropecuária no currículo a ser ministrado.

Art 3° A instalação do citado estabelecimento de ensino
subordina-se à prévia consIgnação, no Orçamento da União, das dotações
necessárias, assim como á criação dos cargos. funções e empregos
indispensáveis ao seu funcIOnamento.

Art. 4° O Poder executivo, ouvido o Ministério da
Educação e do Desporto, regulamentará esta Lei no prazo de noventa dias, a
contar de sua aprovação.

Art. 5° Esta Lei entra em. vigor na data de sua publicação.

Art. 6° Revogam-se as disposições em contrário.

,Jl:STIFIC-\Ç'-\O

As reglr;es oeste e sudoeste do Estado de São Paulo
apesar de sua tradicIOnal vocação al,'topecuána. estão hOJe entre as mai~
~~adas dessa Umdade Federativa, em razão pnnclpalmente do descaso dos
úllImo~ governos estadu8ls para com aquelas partes do Estado e a aplicação
de pohtlcas regIOnaIS eqUIvocadas. cUJa conseqüênCia maIOr foi o surgimento
do atual conflito de terras no Pontal do Paranapanema.

E notório. entretanto, que as mencionadas regiões são
dotadas de todas as condições ideais para um indubitável desenvolvimento da
fruticultura. do gado de corte e leiteiro. da sumocultura. da avicultura e de
culturas diversa; entre elas a do algodão. da mandIOca. do milho, do feijão e
da cana-de-açucar. Também há uma conVIcção generalizada de que a solução
para a economIa dessas regIões e a cnação de al,'TOlndusrnas. atividades estas
que hoje exigem. em um mundo cada vez mais globalizado e competitivo, a
existência de técnicos para desenvolvê-Ias.

A concessão de autonzação ao Poder Executivo para a
cnaçao da Escola AI,'totécn.lca de Presidente Venceslau. proposta pelo
presente Projeto de LeI. certamente em mUIto contriburna para a retomada do
desenvolVImento al,'topecuáno do sudoeste pauhsta, assim proporcionando a
melhoria das condIções de vida daquela população extremamente carente.
Além disso, vina ao encontro das crescentes necessidades surgidas com os
assentamentos dos "sem-terra". CUjas condições sub-humanas de vida são
amplamente conhecidas.

PROJETO DE LEl No 3.091, DE 1997
(DO SR. PAULO LlMA)

Autoriza o Poder Executivo a criar a Escola Agrotécnica Federal
de Assis, no Estado de sao Paulo.

Art 3° A instalação do citado estahelecimento de ensino
subordina-se à prévia consignação, no Orçamento da União, das dotações
necessárias, assim como à criação dos cargos, funções e empregos
indispensáveis ao seu funcionamento.

Art. 4° O Poder executivo, ouvido o Ministério da
Educação e do Desporto, regulamentará esta Lei no prazo de noventa dias, a
contar de sua aprovação.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6° Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

As reglOes oeste e sudoeste do Estado de São Paulo,
apesar de sua tradicional vocação aj,.'topecuária, estão hoje entre as mais
atrasadas dessa Unidade Federativa, em razão principalmente do descaso dos
últimos governos estaduais para com aquelas partes do Estado e a aplicação
de pollticas regionais equivocadas, cuja conseqüênCIa maior foi o surgimento
do atual conflito de terras no Pontal do Paranapanema.

É notório, entretanto, que as mencionadas regiões são
dotadas de todas as condições ideais para um indubitável desenvolvimento da
fruticultura, do gado de corte e leiteiro, da suinocultura, da avicultura e de
cullÚras diversas, entre elas a do algodão, da mandioca, do milho, do feijão e
da càna-de-açúcar. Também há uma convicção generalizada de que a solução
para a economia dessas regiões é a criação de agroindústrias, atividades estas
que hoje exigem, em um mundo cada vez mais globalizado e competitivo, a
existência de técnicos para desenvolvê-las.

A concessão de autorização ao Poder Executivo para a
criação da Escola Aj,.'totécnica de Assis, proposta pelo presente Projeto de

. '1Ci, certamente em muito contribuiria para a retomada do desenvolvimento
agropecuário do sudoeste paulista, assim proporcionando a melhoria das
condições de vida daquela população extrem8lllente carente. Além disso, viria
ao encontro das crescentes necessidades surgidas com os assentamentos dos
"sem-terra", cujas condições sub-humanas de vida são amplamente
conhecidas.

PROJETO DE LEI NO 3.092, DE 1997
(DO SR. PAULO LIMA)

Autoriza o Poder Executivo a criar a Escala Agrotécnica Federal
de Presidente Epit4cio, no Estado de sao Paulo.

{DEVOLVA-SE A PROPOSlÇAO NOS TERMOS DO ART. 137,
AL!NEA "b" DO RlCD (SOMULA DA JURISPRUDllNCIA NO 1
OFlClE-SE AO AUTOR, SUGERlNDO-LHE A FORMA DE
PUBLIQUE-SE.)

INClSO n,
DA CCJR.)
INDICAÇllO.

(DEVOLVA-SE A PROPOSIÇllO NOS TERMOS DO ART. 137,
AL!HEA "b" DO RICD (SOMULA DA JURISPRUD!NCIA NO 1
OFICIE-SE AO AUTOR, SUGERINDO-LHE A FORMA DE
PUBLIQUE-SE.)

O Congresso Nacional decreta:

INCISO lI,
DA CCJR.)
lNDICAÇllO.

O Congresso Nacional decreta:

Art. I° Eo Poder Executivo autorizado a criar a Escola
Agrotécnica Federal de Assis, no Estado de São Paulo.

Art. 2° A Escola Agrotécnica Federal de que trata esta Lei
manterá cursos de segundo grau contendo disciplinas relacionadas à
agropecuária no currículo a ser ministrado.

Art. I° É o Poder Executivo autorizado a criar a Escola
Agrotécnica Federal de Presidente Epitácio, no Estado de São Paulo.

Art. 2° A Escola Agrotécnica Federal de que trata esta Lei
manterá cursos de segundo grau contendo disciplinas relacionadas à
agropecuária no currículo a ser ministrado.

Art 3° A instalação do citado estabelecimento de ensino
subordina-se à prévia consignação, no Orçamento da União, das dotações
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necessanas, assim como á criação dos cargos, funções e empregos
indispensáveis ao seu funcionamento.

Art. 4° O Poder executivo, ouvido o Ministério da
Educação e do Desporto, regulamentará esta Lei no praZo de noventa dias, a
contar de sua aprovação.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6° Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

AB reglOes oeste e sudoeste do Estado de São Paulo,
apesar de sua tradicional vocação al,'ropecuária, estão hoje entre as mais
atrasadas dessa Unidade Federativa, em razão principalmente do descaso dos
últimos governos estaduais para com aquelas partes do Estado e a aplicação
de políticas regionais equivocadas, cuja conseqüência maior foi o surgimento
do atual conflito de terras no Pontal do Paranapanema.

É notório, entretanto, que as mencionadas regiões são
dotadas de todas as condições ideais para um indubitável desenvolvimento da
fruticultura, do gado de corte e leiteiro, da suinocultura, da avicultura e de
culturas diversas, entre elas a do algodão, da mandioca, do milho, do feijão e
da cana-de-açúcar. Também há uma convicção generalizada de que a solução
para a economia dessas regiões é a criação de agroindústrias, atividades estas
que hoje exigem, em um mundo cada vez mais globalizado e competitivo, a
existência de técnicos para desenvolvê-las.

A concessão de autorização ao Poder Executivo para a
criação da Escola Agrotécnica de Presidente Epitácio, proposta pelo presente
Projeto de Lei, certamente em muito contribuiria para a retomada do
desenvolvimento agropecuário do sudoeste paulista, assim proporciolllllldo a
melhoria das condições de vida daquela população extremamen~ecarente.

Além disso, viria ao encontro das crescentes necessidades surgidas com os
assentamentos dos "sem-terra", cujas condições sub-humanas de Vida silo
amplamente conhecidas.

Sala das Sessões, em

PROJETO DE LEI NO 3.093, DE 1997
(DO SR. PAULO LIMA)

Autoriza o Poder Executivo a criar a Escola Agrotécnica Federal
de Tupa, no Estado de sao Paulo.

Art. 4° O Poder executivo, ouvido o !'l4ínistério da
Educação e do Desporto, regulamentará esta Lei no prazo de noventa dias, a
contar de sua aprovação.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6° Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

As regiões oeste e sudoeste do Estado de São Paulo
apesar de sua Iradicional vocação agropecuária, estão hoje entre as mai~
atrasadas dessa Unidade Federativa, em razão principalmente do descaso dos
últimos governos estaduais para com aquelas partes do Estado e a aplícação
de políticas regionais equivocadas, cuja conseqüência maior foi o surgimento
do atual conflito de terras no Pontal do Paranapanema.

É notórió, entretanto, que as mencionadas regiões são
dotadas de todas as condições ideais para um indubitável desenvolvimento da
fruticultura, do gado de corte e leiteiro, da suinocultura, da avicultura e de
culturas diversas, entre elas a do algodão, da mandioca, do milho, do feijão e
da cana-de-açúcar. Também há uma convicção generalizada de que a solução
para a economia dessas regiões é a criação de agroindústrias. atividades estas
que hoje exigem. em um mundo cada vez mais globalizado e competitivo, a
existência de técnicos para desenvolvê-las.

A concessão de autorização ao Poder Executivo para a
criação da Escola Agrotécnica de Tupã, proposta pelo presente Projeto de
Lei, certamente em muito contribuiria para a retomada do desenvolvimento
agropecuário do sudoeste paulista, assim proporcionando a melhoria das
condições de vida daquela população extremamente carente. Além disso, viria
ao encontro das crescentes necessidades surgidas com os assentamentos dos
"sem-terra", cujas condições sub-humanas de vida são amplamente
conhecidas.

PROJETO DE LEI NO 3.094, DE 1997
(DO SR. PAULO LIMA)

Autoriza o Poder Executivo a criar a Escola Agrotécnica Federal
de Mirante do Paranapanema, no Estado de sao Paulo.

(DEVOLVA-SE A PROPOSIÇAO NOS TERMOS DO ARTIGO 137,
ALtNEA "h" DO RICO (SUMULA DA JURISPRUD~NCIA NO 1
OFICIE-SE AO AUTOR, SUGERINDO-LHE A FORMA DE
PUBLIQUE-SE. )

INCISO lI,
DA CCJR).
INDICAÇAO.

(DEVOLVA-SE A PROPOSIÇAO NOS TERMOS DO ARTIGO 137, INCISO 11,
ALíNEA ""h" DO RICO (SOMULA DA JURISPRUD~NCIA NO 1 DA CCJR).
OFICIE-SE AO AUTOR, SUGERINDO-LHE A FORMA DE INDICAÇAO.
PUBLIQUE-SE.)

O Congresso Nacional decreta:

Art. I° É o Poder Executivo autorizado a criar a Escola
Agrotécnica Federal de Tupã, no Estado de São Paulo.

Art. 2° A Escola AI,'Totécnica Federal de que trata esta Lei
manterá cursos de segundo grau contendo disciplinas relacionadas à
agropecuária no currículo a ser ministrado.

Art 3° A instalação do citado estabelecimento de ensino
subordina-se à prévia consignação, no Orçamento da União, das dotações
necessárias, assim como à criação dos cargos, funções e empregos
indispensáveis ao seu funcionamento.

O Congresso Nacional decreta:

Art. lO É o Poder Executivo autorizado a criar a Escola
Agrotécnica Federal de Mirante do Paranapanema, no Estado de São Paulo.

Art. 2° A Escola Al,'Totécnica Federal de que trata esta Lei
manterá cursos de segundo grau contendo disciplinas relacionadas à
agropecuária no currículo a ser ministrado.

Art 3° A instalação do citado estabelecimento de ensino
subordina-se à prévia consignação, no Orçamento da União, das dotações
necessárias, assim como à criação dos cargos, funções e empregos
indispensáveis ao seu funcionamento.
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Art. 4" O Poder executivo, ouvido o Ministério da
Educação e do Desporto, regulamentará esta Lei no prazo de noventa dias, a

contar de sua aprovação.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6° Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

3.3. PROJETO DE LEI N° 2294191

Declarado PIllJudicado, de oIicio, pelo PreSIdente da CCJR. em reunito
realizada em 29/D9/93 (18° Reunião Ord,mlna de '993).

PROJETO DE LEI Ng 3.095, DE 1997
(DO SR. PAULO LIMA)

Autoriza o Poder Executivo a criar a Escola Agrot6cnica Federal
de Rosana, no Estado de aso paulo.

As reglOes oeste ~ sudoeste do Estado de São Paulo,
apesar de sua tradicional vocação agropecuãria, estão hoje entre as mais
atrasadas dessa Unidade Federativa, em razão principalmente do descaso dos
últimos governos estaduais para com aquelas partes do Estado e a aplicação
de políticas regionais equivocadas, cUJa conseqüência maior foi o surgimento
do atual conflito de terras no Pontal do Paranapanema.

(DEVOLVA-SE A PROPOSIÇll.O NOS TERMOS DO ARTIGO 137,
ALtNEA "b" DO RICO (SOM!lLA DA JURISPRUDIHCIA Ng 1
OFICIE-SE AO AUTOR, SUGERINDO-LHE A FORMA DE
PUBLIQUE-SE. )

INCISO U,
DA CCJR).
INDICAÇIlO.

É notório, entretanto, que as mencionadas regiões são
dotadas de todas as condições ideais para um indubitável desenvolvimento da
fruticultura, do gado de corte e leiteiro, da suinocultura, da avicultura e de
culturas diversas, entre elas a do algodão, da mandioca, do milho, do feijão e
da cana-de-açúcar. Também há uma convicção generalizada de que a solução
para a economia dessas regiões é a criação de al,'I'oindústrias, atividades estas. ,
que hoje exigem, em um mundo cada vez mais globalizado e competitivo, a
existência de técnicos para desenvolvê-las.

A concessão de autorização ao Poder Executivo para a
criação da Escola Agrotécnica de Mirante do Paranapanema, proposta pelo
presente Projeto de Lei, certamente em muito contribuiria para a retomada do
desenvolvimento agropecuário do sudoeste paulista, assim proporcionando a
melhoria das condições de vida daquela população extremamente carente.
Além disso, viria ao encontro das crescentes necessidades surgidas com os
assentamentos dos "sem-terra", cujas condições sub-humanas de vida são
amplamente conhecidas.

Sala das Sessõ , em

O Congresso Nacional decreta:

Art. I° É o Poder Executivo autorizado a criar a Escola
Agrotécnica Federal de Rosana, no Estado de São Paulo.

Art. 2° A Escola Agrotécnica Federal de que trata esta Lei
manterá cursos de segundo grau contendo disciplinas relacionadas à
agropecuária no currículo a ser ministrado.

Art 3~ A instalação do citado estabelecimento de ensino
subordina-se à prévia consignação, no Orçamento da União, das dotações
necessárias, assim como á criação dos cargos, funções e empregos
indispensáveis ao seu funcionamento.

Art. 4° O Poder executivo, ouvido o Ministério da
Educação e do Desporto, regulamentará esta'Lei no ptazo de noventa dias, a
contar de sua aprovação.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6" Revogam-se as disposições em contrário.

-JúSTIFICAÇÃO

SÚMULA DA JURISPRUDENCIA N° 01

MATÉRIA: PROJETOS AUTORlZATIVOS

1. ENTENDIMENTO:

A) PROJETO DE LEI. DE AUTORIA DE DEPUTADO OU SENADOR. QUE
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A TOMAR DETERMINADA PROVID~NCIA. QUE
É DE SUA COMPETENCIA EXCLUSIVA, É INCONSTITUCIONAL.

B) PROJETO DE LEI. DE AUTORIA DE DEPUTADO OU SENADOR. QUE
DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO É
INCONSTITUCIONAL.

2. FUNDAMENTO:

2.1. § 1° do art. 61 da Constituição Federal
2.2. § 1° e inciso" do art. 164 do RegImento Interno

3. PRECEDENTES:

3.1. PROJETO PE LEI N° 2084189

As regiões oeste e sudoeste do Estado de São Paulo,
apesar de sua tradicional vocação agropecuária, estão hoje entre as mais
atrasadas dessa Unidade Federativa, em razão principalmente do descaso dos
últimos governos estaduais para com aquelas partes do Estado e a aplicação
de políticas regionais equivocadas, cuja conseqüência maior foi o surgimento
do atual conflito de terras no Pontal do Paranapanema.

É notório, entretanto, que as mencionadas regiões são
dotadas de todas as condições ideais para um indubitável desenvolvimento da
fruticultura, do gado de corte e leiteiro, da suinocultura, da avicultura e de
culturas diversas, entre elas a do algodão, da mandioca, do milho, do feijão e
da cana-de-açúcar. Também há uma convicção generalizada de que a solução
para a economia dessas regiões é a criação de agroindústrias, atividades estas
que hoje exigem, em um mundo cada vez mais globalizado e competitivo, a
existência de técnicos para desenvolvê-las.

A concessão de autorização ao Poder Executivo para a
criação da Escola Agrotécnica de Rosana, proposta pelo presente Projeto de
Lei, certamente em muito contribuiria para a retomada do desenvolvimento
agropecuário do sudoeste paulista, assim proporcionando a melhoria das
condições de vida daquela população extremamente carente. Além disso, viria
ao encontro das crescentes necessidades surgidas com os assentamentos dos
"sem-terra", cujas condições sub-humanas de vida são amplamente
conhecidas.

Aprovado o Parecer do Relator. Deputado Sergio Spada, pela
inconsmucionalidade do Projeto, em reunião realizada em 0710611990.

3.2. PROJETO PE LEI NO 1892JS9

Aprovado o Parecer do Relator, Depulado Messias Góis, pela
inconslituçionalidade do Projeto, em reunião realizada em 04/04190.
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PROJETO DE LEI N9 3.096, DE 1997
(DO SR. PAULO LIMA)

Autoriza o Poder Executivo a criara Escola Agrotécnica Federal
de Adamantina, no Estado de sao Paulo.

(DEVOLVA-SE A PROPOSIÇAO, NOS TERMOS DO ARTIGO 61, § 12 , INCISO
!I, AL!NEA "a" DA CONSTITUIÇAO FEDERAL, COMBINADO COM O ARTIGO
137, S 12, INCISO 11, AL!NEA "bIt, DO RICD. OFICIE-SE AO AUTOR,
SUGERINDO-LHE A FORMA DE INDICAÇXO (ART. 113, RICD). PUBLIQUE-SE.)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° É o Poder Executivo autorizado a criar a Escola
Agrotécnica Federal de Adamantina, no Estado de São Paulo.

Art. 2° A Escola Agrotécnica Federal de que trata esta Lei
manterá cursos dé segundo grau contendo disciplinas relacionadas à

. ,agropecuária no·currículo a ser ministrado.

Art 3° A instalação do citado estabelecimento de ensino
subordina-se à prévia consignação, no Orçamento da União, das dotações

. necessárias, . assim como à criação dos cargos, funções e empregos
indispensáveis ao seu funcionamento.

Art. 4° O Poder executivo, ouvido o Ministério da
Educaçàóe do Desporto, regulamentará esta Lei no prazo de noventa dias, a
contar de sua aprovação.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6° Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

As reglOes oeste e sudoeste do Estado de São Paulo,
apesar de suatràdicionaJ vocação agropecuária, estão hoje entre as mais

.atrasadas dessa Unidade Federativa, em razão principahnente do descaso dos
últimos governos estaduais para com aquelas partes do Estado e a aplicação
de políticas regionais equivocadas, cuja conseqüência maior foi o surgimento
do atual conflito de terras no Pontal do Paranapanema.

É notório, entretanto, que as mencionadas reglOes são
.dotadas de todas as condições ideais para um indubitável desenvolvimento da
fruticultura, do gado de corte e leiteiro, da suinocultura, da avicultura e de
culturas diversas, entre elas a do algodão, da mandioca, do milho, do feijão e
da cana-de-açúcar. Também há uma convicção generalizada de que a solução
para a economia dessas regiões é a criação de agroindústrias, atividades estas
que hoje exigem, em um mundo cada vez mais globalizado e competitivo, a
existência de técnicos para desenvolvê-las.
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A concessão de autorização ao Poder Executivo para a
criação da Escola Agrotécnica de Adamantina, proposta pelo presente Projeto
de Lei, certamente em muito contribuiria para a retomada do desenvolvimento
agropecuário do sudoeste paulista, assim proporcionando a melhoria das
condições de vida daquela população extremamente carente. Além disso, viria
ao encontro 'das crescentes necessidades surgidas com os assentamentos dos
"sem-terra", cujas condições sub-humanas de vida são amplamente
conhecidas.

PROJETO DE LEI N~ 3.097, DE 1997
(Do Supremo Tribunal Federal)

MENSAGEM N~ 01197

Cria, transforma e extingue cargos e funções no Quadro de
pessoal da Secretaria do Supremo Tribunal Federal, e dá outras
provic.ências.

(AS COMISSOES DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇAO E SERVIÇO púBLICO;
DE FINANÇAS E TRIBUTAÇAO (ART. 54); E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA
E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, 11)

o PRESIDE1-<"'TE DA REPÚBUCA.

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:

Art. 1° Ficam criados. no Quadro de Pessoal da Secretaria do Supremo
Tribunal Federal. cento e vinte e oito cargos de provimento efetivo de Analista Judiciário.
oitenta e nove de Técruco Judiciário. e setenta e um de Auxiliar Judiciário. integrantes das
carreiras judiciárias de mesma denominação.

Art. 2° Ficam criadas. transformadas e extintas, no mencionado Quadro
de Pessoal Funções Comissionadas - FC, na fonna dos Anexos I e 11 desta lei e nos níveis e
quantitativos neles indicados.

Parágrafo único. As FC-oI a FC-06 são privativas de servidores que
tenham vínculo efetivo com a Administração Pública e pelo menos dois terços do
quantitativo dessas funções destina-se aos ocupantes de cargo efetivo do Quadro de Pessoal
do Tribunal.

Art. 3° É facultado ao Supremo Tribunal Federal transformar funyões
comissionadas. bem como alterar suas denominações, desde que disso não resulte acréscimo
de despesa.
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Art. 4° o Supremo Tribunal Federal baixará as instruções necessárias á
aplicação desta Lei.

ANEXOll

(Ar!. 2' da Lei n' . de de de 19 .)

.'

Ar!. 5° A1J despe"'" decorrentes da aplicação desta Lei correrão á conta
das dotações orçamenlárias consignadas ao Supremo.TribWlal Federal no Orçamento GeraJ
da União.

N'DE
FUNÇOES

DENOMINAÇÃO

SmJAÇÃONOVA

FC-09 Assessor da Pre<,dCnc13

FC~09 : Secretano

I
I
I

NÍVEL IN'DE
FUlIÇOES

DENOMINAÇÃO

SmJAÇÃO ANTERIOR

Assessor de Imprensa ! 1

:::::~~:::::ili0'-- ...--.--------- 1..-------
Daretor de Departamento 4

FC-08 Assessor JUdiCIárIO

FC.o9

NíVEL

QUADRO DE PESSOAL DA

SECRETARIA DO SUPREMO TRJBUNAL FEDERAL

TRANSFORMAÇÃO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS - FC

de trulio de 1997.Braúli.. DF. em

Art. 6° Esta Lei emra em.. vigor n. data da sua pUblicação;)

Art. 7' Revogam-se":, '!i'?"sições em contrário. ~}
//

20

FC.o7 Diretor de Divisão 6

QUADRO DE PESSOAL DA

SECRETARIA DO SUPRE!'.IO TRIBUNAL FEDERAL

20

38

14

30

32

36

13

FC-07 Assistente Judiciário

FC-:J6 Oficial de Gsbinete

FC.04 Taquígrafo RCV1sor

FC.04 AsslStenteIV

FC-03 AsslStenteill

Au:uliar Especiali2Jldo 1__1_3__1-_----\ -1-- _
Auxtliar Especializado 22 Fc.o2 Assistente II

Auxiliar 14

As5lstente Daulógrafo de IS
Gabinete._-----_.__...- -----
Analista de JurisprudEncia 10

FC.o2

Fc.o1
f-------1---'-'..-f---+------!---

FC.oS Assistente !udicumo 20

FC.04 Oficial de Gsbinete I 14

. FC.o3' TaquJgrafo Revisor 13

Assistente Delllógrafo de 30
Ministro

de 19 .)de, de

ANEXO I

(Art. 2° da Lei n° .

CRIAÇÃO E EXTINÇÃO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS· FC

TOTAL 219 TOTM:) /1 119

11/

JUSTIFICATIVA

NÍVEL DENOll-lL'lAÇÃO NÚMERO DE Fl'NÇÕES

CRIADAS EXTINTAS

Assistente DI 2

~~~~;.------~-----I-- .o~----lo----I-

:~:rIV ·~==~_=_===o=~\-=::=6~=:-=:- ~~-=.-:===~ ...
Taquígrafo Rewor I 5

9
.. - ..-- ·1·- ..-------.

~

....._-.-.-.---..\•. -_..···-·1·~· ......-.. -.-.------...

crescimenlo da demanda pela prestação

Na área de processamento (I\: d:uki!:. os proçt" .1Ir~i;mo3 rclacionadüf .'K':

Como fonna de amenizar os efeito::. dJ ('~r'}ncin .j _ ......:.ursos humanos,

Em decorrência do t:n'·

4.

algumas atribuições típicas de scni.dor de carreira vem SIm.JO cometidnst em caráter prccário~ a

empregados de empresas presudoras de serviço.

feitos judiciais encontrarn~se praticamente sob dorntnlo de mão-de..abn terecirizadJ., o que PÚl~:;

n:presentar riscos para os serviços. quanto li <on.Iidenciali,lade das informações e <liame da

insuportável com.1vência cntte servidores regidos por nonnas legais e regulanltmt1rcS distinlil'!,

inclusive quanto à aegurança no cargo e a critérios de remuneração. podrnc!o :t.c:untar prejui;oo

signiIic.tivos na prestação jurisdicional c no clima organiz.1cioolal. n
""/li

5. De outra parte. o Tribunal d. Contas da União Icm rfit<!ufo'

recomcndaçõc. no sentido da dispensa e substituição, por servidores do quadro rr,;,;.nt\ dQ!J

profissiolWs contratados via indireta e desvi.dos para execuçõo de atillídades tipi= d, rri~!W1l.

3.

2. Contrastando com o progressivo incremento verific3do no volume dos

lClViços, desde 1989 o Quadro de Pessoal do Tribun!l mantcvc·se sem qualquer acréscimo, tendo·

se alé reduzido, em face de disposições contidas nas Leis nO 6.474, de 30 de novembro de 1977 e

n° 6.959, de 25 de novembro de 1981, que autorizam a extinção automárica de a1gWlS cargos,

quando vagos.

J.

jUrisdicional que se registrou após o advento da C 'ituição de 1988, impõe-se dotar o Supremo

Tribunal Federal de contingenlC de pessoal c estru :l cn;ãnica compatíveis com o amaI volume

do serviço c com modernas concepções de organização administrativa.

2

2

2

103

-'1

0--

--L[

.. \---------

4

10

10

.j ..._ 107

I

Executante

Asaistente II 32

TOTAIS ('\ ~

Chefe de Seção
__..__0'._._' •• _~~,._~ .." ,

Oficial de Gabinete

Assessor de Secretário

Assistente Judi~iário

Assessor do Diretor-Geral

Diretor de DiviSão

Assessor da Presidência

Chefe de Gabinete de Ministro
__. __~'M'_W_". •

I Assessor-Chefe ;
Sec~~;jri~H'~__'~'-"-- .-;""~-Ni-"l"·_"k- --'l

I A1Jsessor de Ministro

FC-03

FC-ol

FC-02

FC-04

FC-05

FC-06

FC-07

FC-08

FC-09
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6. Com a fmalidade: de solucionar esses problemas de ordem estrutural e de

insuficiência no quantitativo de pessoal delenninci a realização de estudos. COMubstanciados em

Projeto· de Reorganização Administrativa do STF. qoe compreende a redefinição da estrulura

orgânica do Tribunal e o fedimens:íonamento dos Gabinetes dos Senhores Ministros c do Quadro

de Pessoal da Secretaria.

7. Deverão ser substituídos por selVÍdores de carreira 144 ompregadoJ de

firmlls prestadoras de serviço, 76 dos quais da área de infonruitica e 68 da área de .ClVÍço. gcniJ.

8. O total de cargos a serem criados representa um íncremento de 58.66% do

quantitativo atu3L No ent:mto. considerando que 144 desses cargos dcstinamase a substituir igual

niunero de empregados. contratados indiretamente. a serem dispensados. o acréscimo real será da

oroem de 29,33%..

9. . Para suprir" a nova' estrutura delineada no mencionado Projeto' de

Reorganização Administrativa. impõe-se;. alétn do aumento do número de cago. etetiYos,· a '

criação. trimsformação c extinção de funções comissionadas. confannc indicado DOS anexos do

anteprojeto.

10. .Dado 'que os funções contissionadal estão diretamente ligadas à estrulura

orgãnlca. o disposto no lut. 3° do'antcprojeto de lei objetiva viabilizar o exercício da competência

constituciona1 e ila' pfcrro'gativa 'regimental para o Tribunal organizar sua Secretaria e OI seus

serviços auxiliares, ICIllprc que necessário, desde que não haja acréscimo de deIpcu.

11. , Cumpre destacar que !la incdida não relulbrà aumento ligrlificatiVo dó

despesa. pois ~ acréscimo memal de RS 397 mil reaia scrà em parte c:ompenudo com a~

de RS 317 mil tcail, dé.coIÍ'ente da .ubstituição da mão-de-obra tereeirizada, situando O~to

financeiro da úrÍplanÍ3çiio do Projeto em apcnaJ RS 80 mil reais por mês.

12; FinaÍménte,' c..weç'u ·que o Quadio de PcuoaI do Supremo T~1

Federal obedece às disposiçõe. contidas nu Leis nO 3.890, de 18 de abril de 1961, n' 4.279, de 4

de noVembro de 1%3, n"s 5.895 e 5.896, de 13 de de=bro de 1973, n° 6.2S~, dé 29 de

IlOYCtlIbro de 1975, nO 6.328, de 4 de maio de 1976, nO 6.474, de 30 de _bro de 1977, n°

6.959, de 25 de novembro de 1981, n' 7.707. de 21 de dezembro de 1988•• n' 9.421. de 24 de

dezembro de 1996, bCm c'orno nb Dccretó- • . \.5 ,d~1 de abril de 1977.

Presidente

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - C.DI"

CONSTITUIÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988

TÍTULON
Da Organização dos Poderes

CAPÍTULO III
Do Poder Judiciário

SEÇÃO I
Disposições Gerais

Art. 96 - Compete privativamente:,

II - ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores e
aos Tribunais de· Justiça propor ao Poder Legislativo respectivo,
observado o disposto no Art. 169:

a) á alteração do número de membros dos tribunais inferiores;
b) a criação e a extinção de cargos e a fixação de vencimentos

de seus membros, dos juízes, inclusive dos tribunais inferiores, onde
houver, dos serviços auxiliares e os dos juízos que lhes forem
vinculados;

LEI W 6.474, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1977.

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO E
EXTINÇÃO DE CARGOS NA
SECRE:rARIA . DO SUPREMO
.TRIBUNAL FEDERAL, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

Árt. 10 - São críados, no Quadr.o.Permanente da Secretaria do
Sup;e~p Tçbl\nàl Féderai,: os seguintes cargos; na Categoria 
Direção Supet;ior, STF-p~S-lOl, Diretor de Serviço, dois, e Auditor,
um; n!l. Categoria - ~ssessor.amento Superior,. STF-DAS-I02,
Assessor do Ministro, dez; na Categoria Funcional de. Técnico
Judiciário, STF-AJ-021, vinte e quatro; na Categoria Auxiliar
Judiciário, STF-AJ-023, trinta e chico; na Categoria Taquígrafo
Judiciário, STF-AJ-022, dois; na Categoria - Outras Atividades de
Nível Superior, STF-NS-901, Médico, um; na Categoria de Agente de
Segurança Judiciária. Sn'-AJ-024,nove; na' Categoria de Artífice de
Mecânica, STF-ART-702, dois; na Categoria de Artífice de
Eletricidade e. C;omunicações, STF-ART-,703, quatro; e na Categoria
de.Artífice de .Carpintaria e Marcenaria, STF-ART-704, quatro.
........ , •• " ••,. ~ , u # .

...•..........., ,. ~ ~~ .

LEI'6.959 DE 25 DE NOV.EMBRO DE 1981

CRIA CARGOS NO QUADRO
PERMANENTE DA SECRETARIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 10 - São criados no Quadro Permanente da Secretaria do
Supremo Tribunal Federal, no Grupo-Direção e Assessoramento
Superiores, STF-DAS-lOO, os seguintes cargos de provimento em
comissão:

I - na Categoria Direção Superior, STF-DAS-lOI: 1 (um) de
Diretor de Departamento, 3 (três) de Diretor de Serviço e 16
(dezesseis) de Diretor de Divisão;

II - na Categoria Assessoramento Superior, STF-DAS-102: 1
(um) de Assessor da Presidência, 1 (um) de Coordenador da
Assessoria Judiciária, 1 (um) de Assessor de Imprensa, 2 (dois) de
Assessor Judiciário, 1 (um) de Assessor de Diretoria Geral e 2 (dois)
de Secretário de Turma.
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LEI 3.890 DE 18 DE ABRlL DE 1961

REORGANIZA O QUADRO DO
PESSOAL DA SECRETARIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

Art.. .10 - O quadro de funcionários da Secretaria do Supremo
Tribunal Federal compreendendo cargos isolados e de carre!ra, fica
reorganizado de conformidade com a presente lei. e passa a ser
constante da Tabela anexa.

LEI 4.279, DE 4 DE NOVEMBRO DE 1963.

ALTERA O QUADRO DE PESSOAL DA
SECRETARIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.

Art. 1° - O Quadro de funcionários da Secretaria do Supremo
Tribunal Federal: compreendendo os cargos de carreira e os isolados
de p~ovimento efetivo e em " comissão, fica reorganizado de
conf0rI11idade com ,a presente Lei' e passa a' ter' a nomenclatura, o
número, 'os símbolos, natureza de 'cargos é classes, como constantes
da tabela anexa.

LEI 5.895 DE 19 ,DEJUNHO DE 1973

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A
TRANSFORMAR' . A AUTARQUIA'
CASA DA MOEDA EM EMPRESA
PúBLICA E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a transformar a
autarquia Casa da Moeda em empresa pública, sob a denominação de
"Casa da Moeda do Brasil", dotada de personalidade jurídica de
direito privado, com patrimônio próprio e autonomia administrativa,
vinculada ao Ministério da Fazenda.

§ 1° - A Casa da Moeda do Brasil terá sede e foro na Capital da
República e jurisdição em todo o território nacional.

§ 2°,._ O estatuto da Cada da Moeda do Brasil será expedido por
decreto e estabelecerá a organização, atribuições e funcionamento dos
órgãos de sua estrutura básica. ..

LEI 5.896,;DE 5 DE JULHO DE 1973.

ALTERA O ARTIGO II DA LEI N°
4.284, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1963.

Art. l° - O art. 11 da Lei nO 4.284, de 20 de novembro de 1963,
passa a ter a seguinte redação:

"~rt. I I. A revisão de pensões ou quaisquer outros beneficios
não excederá, em nenhuma hipótese, aos índices de reajustamento
geral de vencimentos, deferidos ao funcionalismo civil da União".

LEI 7.087, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1982.

DISPÕE SOBRE O INTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DOS CONGRESSISTAS
-IPC.

CAPÍTULO VIII
Disposições Gerais e Transitórias

Art. 64 - Ficam revogadas as Leis nOs. 4.284, de 20 de
novembro de 1963; 4.937, de 18 de março de 1966; 5.896, de 5 de
julho de 1973; 6.017, de 31 de dezembro de 1973; 6.311, de 16 de
dezembro de 1975; 6.497, de 7 de dezembro de 1977; 6.677, de 24 de
julho de 1979, e demais disposições e contrário.

LEI 6.258, DE 29 DE OUTUBRO DE 1975.

ALTERA DISPOSIÇÕES DA LEI N°
5.985, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1973
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. '

Art. 1° - Os níveis de classificação e vencimentos dos cargos
integrantes das Catergorias Funcionais de Taquígrafo Judiciário,
ST~-~J:022, e Atendente Judiciário, STf-AJ-025, do Grupo-Apoio
Judlclano, do Quadro Permante da S.ecretaria do Supremo Tribunal
Federal, fixados na Lei número 5.985, de 13 de dezembro de 1973 e
seu ~nexo, ~assarão a ser os contantes do Anexo à presente L~i,
m~ntldo o numero de cargos da lotação global. estabelecida pelo
Tnbunal. ' .
.................................................................................................................
................................................................................................................

LEI 6.328, DE 4 DE MAIO DE 1976.

REAJUSTA OS VENCIMENTOS,
SALÁRIOS E PROVENTOS DOS
SERVIDORES DA SECRETARIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1° - Os atuais valores de vencimentos, salários e proventos
do pessoal ativo e inativo da Secretaria do Supremo Tribunal Federal
serão reajustados em 30% (trinta por cento) , excetuado o expostos
nos Arts. 2° e seu parágrafo I° e 3° desta lei.

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

LEI 7.707 DE 21 DE DEZEMBRO DE 1988

INCLUI A CATEGORIA FUNCIONAL
DE INSPETOR DE SEGURANÇA
JUDICIÁRIA NO GRUPO-ATIVIDADES
DE APOIO JUDICIÁRIO DO QUADRO
PERMANENTE DA 'SECRETARIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL,
FIXA OS RESPECTIVOS VALORES DE
VENCIMENTOS, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

Art. 1° - Fica incluída no Grupo-Atividade de Apoio Judiciário
do Quadro de Pessoal da Secretaria do Supremo Tribunal Federal a
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Categoria Funcional de Inspetor de Segurança Judiciária, Código STF
AJ-026.

LEI 9.421 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996
1

CRIA AS CARREIRAS DOS
SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO,
FIXA OS VALORES DE SUA
RENnlNERAÇÃO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

Art. 1° - Ficam criadas as carreiras de Auxiliar Judiciário,
Técnico Judiciário e Analista Judiciário, nos Quadros de Pessoal do
Poder Judiciário da União e do Distrito Federal e Territórios, na
fonna estabelecida nesta Lei.

DECRETO-LEI 1.533, DE 11 DE ABRIL DE 1977.

REAJUSTA OS VENCIMENTOS,
SALÁRIOS E PROVENTOS DOS
SERVIDORES DA SECRETARIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 2° - A reestruturação do Grupo-Direção e Assessoramento
Superiores e a classificação, na respectiva escala de níveis dos cargos
que o integram, far-se-ão por ato da Presidência do Tribunal, na fonua
autorizada pelo artigo 1°, da Lei n° 5.986, de 13 de dezembro de
1973, mantida a escala a que se refere o artigo 2°, da Lei número
6.328, de 4 de maio de 1976, com os respectivos valores reajustados
na fonua deste Decreto-lei e observados os limites dos recursos
orçamentários.

............................................................................................................. 0.0

................................................................, .

.... --' ....
• ' ... ..J _ .:. ••._ 1 r- 'v.)

sobre a criação, extinção e transformação de cargos efetivos e funções comissionadas no
Quadro de Pessoal do Supremo Tribw1al Federal, acompanhado de sua justificativa.

Renovo a Vossa Excelência o testemunho de elevado apreço e
distinta consideração.

M' roSEPÚ~:ERfCE
Presidente

-----
A Sua ExcelênCia o Senhor
Doutor MICHEL TEMER
Digníssimo Presidente da Câmara dos Deputados
NESTA

PROJETO DE LEI N!! 3.098, DE 1997

(Do Senado Federal)
PLS. NR 115196

Restringe o uso de capuz em operações policiais.

(AS COMISSOES DE RELAÇOES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL; E DE
CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO - ART. 24, 11)

O Congresso Nacional decreta:

Art. I' A utilização de capuz por policiais civis ou militares somente é
pennitida em operações especiais previamente alllorizadas.

Parágrafo único. Na mesma proibição se incluem as máscaras. pinturas e
outros meios capazes de impedir a identificação dos policiais.

Art. 2' A autoridade. ao pennitir a utilização de capuz em operações
especiais. considerará os riscos a que se sujeitam os policiais na hipótese de serem
identificados.

Ar!. 3· Não existindo razão especial para a utilização de capuz pelos
policiais. a autoridade que a pennitir responderá civil e criminalmente pela
autorização.

Art. 4' Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5· Revogam-se as disposições em contrário.

Senado Federal, em 09 de maio de 1997

.~~;!,. ,ú'","pá----r:.d.".t"7/... e::'4'-/:A:-1
SenadorA~io Car!o~~~a .a- )

Presidente do Senad~d~
"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA

COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LE~ISLATIVOS' CeDI"

CONSTITUIÇÃO
REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988
.................................................................................................................

TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes

Mensagem n" 1197

Senhor PreSIdente.

Brasília. 9 de maio de 1997.
CAPÍTULO I

Do Poder Legislativo
.................................................................................................................

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

Tenho il honra de dirigir-me il Vossa Excel.ênda para. em

cumpnmento de decisão deste Tribwlal. em s~5são admlIlistratí\'a de ~ de maio
corrente. com base 11.(., art. 96, lI, b. da Constituição Federal. encamlnhar a apreciação
das augustas C1sas do Congresso Nacional o incluso anteprojeto de lei. que dispõe

SUBSEÇÃO III
Das Leis
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Art. 65 - O projeto de lei aprovado por uma Casa será revisto
pela outra, em um só turno de discussão e votação, e enviado à sanção
ou promulgação, se a Casa revisora o aprovar, ou arquivado, se o
rejeitar.

Parágrqfo único. Sendo o projeto emendado, voltará à Casa
iniciadora.

SINOPSE

IDENTIFICAÇÃO
NUMERO NA ORIGEM; PLS 001151996 PROJETO DE LEI (SF)
ORGÃO DE ORIGEM: SENADO FEDERAL 301lS 1996
CONGRESSO. PLS 00 IIS 1996

AUTOR SENADOR: ODACIR SOARES PFL RO
EMENTA RESTRINGE O USO DE CAPUZ EM OPERAÇÕES POLICIAIS.
OBSERVAÇÕES

(A UTILIZAÇÃO DE CAPUZ POR POLICIAL CIVIL OU MILITAR SOMENTE E
PERMITIDA EM OPERAÇÕES ESPECIAIS PREVIAMENTE AtrrORIZADAS).

DESPACHO INICIAL
(SF) COM. CONSTITUiÇÃO E JUSTIÇA (CCJ)

ULTIMA AÇÃO
RMCD REMETIDO A CAMARA DOS DEPllTADOS
08 OS 19'>7 (SFl MESA DIRETORA

DESPACHO A CAMARA DOS DEPUTADOS.
DSF090S PAG

ENCAMINHADO A: (SF) SUBSECRETARIA DO EXPEDIENTE (SF) (SSEXP) EM 08 OS 1997
TRAMITAÇÃO

30 OS 1991> (SF) PLENARIO IPLENl
LEITURA.

30 OS 1996 (SF) MESA DIRETORA
DESPACHO A CCJ. (DECISÃO TERMINATIVA). ONDE PODERA
RECEBER EMENDAS. APOS PUBLICADO E D1STRlBUIDO EM AVlJLSOS.
PELO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS UTEIS.
DSF 31 OS PAG 9162.

2407 1996 (SF) COM. CONSTITIJIÇÃO E JUSTiÇA (Ccn
ENCERRAMENTO PRAZO SEM APRESENTAÇÃO DE EMENDAS.

24071996 (SF) COM CONSTITIJIÇÃO E JUSTIÇA (CCn
RELATOR SEN ROMEU TlJMA.

0910 1996 (SF) COM CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CCn
DEVOLVIDA PELO RELATOR. ESTANDO A MATERIA EM CONDiÇÕES
DE SER INCLUIDA NA PAUTA DE REUNIÃO DA COMISSÃO.

2204 1997 (SF) SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES PERMANENTES
ANEXADA FOLHA DE VOTAÇÃO NOMINAL (FL. (6).
ANEXADOOF. 0l'JI97-eCl.(FL. 07).

2604 1997 (SF) SUBSEC. COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
ANEXEI. AS FLS. 8. COPIA DA LEGISLAÇÃO CITADA NO
PARECER DA CCJ.

2804 1997 (SF) PLENARIO (PLEN)
LEITIJRA PARECER 170 - CC)'
DSF 29 04 PAG 8723.

2804 1997 (SF) PLENARIO (PLEN)
COMUNICAÇÃO PRESIDENCIA RECEBIMENTO DO OF.019. DO
PRESIDENTE DA CCJ. COMUNICANDO A APROVAÇÃO DO PROJETO.
SENDO ABERTO O PRAZO DE os (CINCO) DIAS UTEIS PARA
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. POR UM DECIMO DA COMPOSIÇÃO DA
CASA. PARA QUE A MATERIA SElA APRECIADA PELO PLENARIO
DSF 29 04 PAG 8723.

06 051997 (SF) SUBSEC COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
ANEXEI. AS FLS. 10. TEXTO FINAL DA MATERIA. REVISADO
PELASGM.

os 05 19.,., ISF) PLENARIO \PLENl
COMUNICAÇÃO PRESIDENCIA TERMINO PRAZO SEM INTERPOSIÇÃO DE
RECURSO. PREVISTO NO ART 91. PARAGRAFO TERCEIRO. DO

os 05 \'~9';GL~g'~2R~~gEPUTADOS COM O OF/5F N".;)O:õ !"i 7

Oficio n' 5'DS (SF)

Senhor Primeiro-Secretário.,

Encaminho a Vossa Excelência. a fim de ser submetido à revisão
da Câmara dos Deputados. nos letrnos do art. 65 da Conslittlição Federal. o Projeto de Lei
do Senado n' "5. de 1996. constante dos autógrafos em anexo. que "restringe o uso de
capuz em operações policiais",

Senado Federal. em li q de maio de 1997

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados

PROJETO DE LEI N° 3.099, DE 1997
(Do Senado Federal)

(PLS N" 322/95)

Acrescenta parágrafo ao art. 92 da Lei n2 4.737, de 1S de julho
de 1965, que institui o Código Eleitoral e dá outras
providências.

(A COMISsAo DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO)

O Congresso Nacional decreta:

Art. l' O art. 92 da Lei n' 4.737, de 15 de julho de 1965, passa a vigorar
acrescido do seguinte parágrafo único: . . . .

"Parágrafo ÚIlico. 20% (vinte por cento), no mtlllmo, do 1umte de
candidatos de caJia partido ou coligação deverão ser preenchidos com
candidaturas de mulheres."
Art. 2' Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Ar!. 3' Revogam-se as disposições em contrário.

Senado Federal. em O:! de maio de 1997

[~~"~"-",~nSenador4ô'nÍo~ es
Prpsídente do Senad Fed ~al J

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

CÓDIGO ELEITORAL

LEI 4.737 DE 15 DE JULHO DE 1965

Institui o Código EleitoraL

PARTE QUARTA
Das Eleições

TÍTULO I
Do Sistema Eleitoral

CAPÍTULO I
Do Registro dos Candidatos

Art. 92 - Para as eleições que obedecerem ao sistema
proporcional, cada Partido poderá registrar candidatos até o seguinte
limite:

a) para a Câmara dos Deputados e as Assembléias Legislativas
- o número de lugares a preencher mais a metade, completada a
fração;

b) para as Câmaras de Vereadores - o triplo do número de
lugares a preencher,

" Artigo com re&lçào dada pela LeI número 7.454. de 30'12/1985.

SINOPSE

IDENTfFlCAÇÃO
N1JM!lRO NA ORIGEM: PLS 00:122 1995 PROJETO DE LEI (SF)
ORGAO DE ORIGEM: SENADO FEDERAL 06 12 1995
SENADO: PLS 00322 1995

AT.rrOR SENADOR: JIJNIA MARISE PDT MC1
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EMENTA ACRESCENTA PARAGRAFO AO ART. 92 DA LEI n37. DE IS DE JULHO DE
1965. QUE INSTITUI o CODIGO ELEITORAL.

LEGlSL-CITADA
LEI 009100 DE 1995
LEI 00~737 DE 1965

DESPACHO INICIAL
(SF) COM. CONSTITU1ÇÃO E JUSTIÇA (CCJ)

ULTIMA AÇÃO
RMCD REMETIDO A CAMARA DOS DEPUTADOS
08 OS 1997 (SF) MESA DIRETORA

DESPACHO A CAMARA DOS DEPUTADOS.
DSF0905 PAG

ENCAMINHADO A
: (SF) SUBSECRETARIA DO EXPEDIENTE (SF) (SSEXP) EM 08 OS 1997

TRAMITAÇÃO
06 12 1995 (SF) PLENARIO (PLEN)

LEITIlRA.
06 i2 1995 (SF) MESA DIRETORA

DESPACHO A CCJ (DECISÃO TERMINATIVA). ONDE PODERA RECEBER
EMENDAS. APOS PUBLICAÇÃO E DISTRIBUiÇÃO EM AVULSOS. PELO
PRAZO DE OS (CINCO) DIAS UTEIS.
DSF 07 12 PAG ~919.

1203 1996 (SF) COM. CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CCJ)
ENCERRAMENTO PRAZO SEM APRESENTAÇÃO DE EMENDAS.

1203 1996 (SF) COM. CONSTITUiÇÃO E JUSTIÇA (CCJ)
RELATOR SEN JOSE FOGAÇA.

1604 1996 (SF) COM. CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CCJ)
DEVOLVIDA PELO RELATOR. ESTANDO A MATERIA EM CONDIÇÕES DE
SER INCLUIDA NA PAUTA DE REUNIÃO DA COMISSÃO.

1605 1996 (SF) COM. CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CCJ)
ENCAMINHADO AO SEN JOSE FOGAÇA. PARA REEXAME DA MATERIA.

2105 1996 (SF) COM. CONSTITUiÇÃO E JUSTIÇA (CCJ)
DEVOLVIDA PELO RELATOR. ESTANDO A MATERIA EM CONDiÇÕES
DE SER INCLUIDA NA PAUTA DE REUNIÃO DA COMISSÃO.

n OI 1997 .(SF) COM. CONSTITUiÇÃO E JUSTIÇA (CCJ)
AO RELATOR. SEN 10SE FOGAÇA. ATENDENDO SUA SOLlC"ITAÇÃO
PARA REEXAME DA MATERIA.

\O 03 1997 (SF) COM. CONSTlTUlÇÃO E roSTlÇA (CCI)
DEVOLVIDA PELO RELATOR. ESTANDO A MATERIA EM CONDIÇÕES DE
SER INCLIDDA NA PAUTA DE REUNIÃO DA COMISSÃO.

22 04 1997 (SF) SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES PERMANENTES
RECEBIDO NESTA DATA E ENCAMINHADO A SSCLS.

06 051997 (SF) SUBSEC. COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
ANEXEI: AS FLS. 17. TEXTO FINAL DA MATERIA REVISADO PELA
SECRETARIA·GERAL DA MESA.

28 O~ 1997 (SI') PLENARIO (PLEN)

LEmJRA PARECER 169· CCJ. FAVORAVEL AO PROJETO COM
EMENDA I- CCI1SUBSTmITIVO).
DSF29 04 PAG 8722 E 8723.

28 (J.l 1997 (SPl PLENARIO (PLEN)
COMUNICAÇÃO PRESIDENCIA RECEBIMENTO Door OI'. DE 1997
DO PRESIDENTE DA CCI. COMUNICANDO A APROVAÇÃO DO
SUBSTlnmvo AO PROJETO. SENDO ABERTO O PRAZO DE OS
(CINCO) DIAS trfElS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. POR UM
DECIMO DA COMPOSIÇÃO DA CASA. PARA QUE A MATERIA SElA
APRECIADA PELO PLENARIO
DSF 29 (J.l PAG 8723.

08 OS 1997 (SPl PLENARIO (PLEN)
COMUNICAÇÃO PRESIDENCIA TERMINO PRAZO SEM INTERPOSiÇÃO DE
RECURSO. PREVISTO NO ART. 91. PARAGRAFO TERCEIRO. DO
REGIMENTO INTERNO. - ,r J<) '1

08 OS 1997 À CÂMARA DOS DEPUTADOS COM O OF/SF N"...::> (; lO .,-

Oficio n' 0'06 (SF)

Senhor Primeir~.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' 322. de 1995. constante dos autógrafos em ane~o. que "acrescenta parágrafo
ao art. 92 da Lei n' 4.737. de 15 de julho de )965. que institui o Código Eleitoral e dá
outras providências".

Senado Federal. em Ú;] de maio de 1997

~2
Senador Ronaldo Cu ha Lima

Primeiro-Secret rio

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados

PROJETO DE LEI N° 3.100, DE 1997
(Do Poder E.xecutivo)

Mensagem n' 529/97

Dispõe sobre a concess"'o de subvenção econômíca a produtores de
borracha natural e dá outras providências.

(AS COMISSOES DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS;
DE AGRICULTURA E, POLITICA RURAL; DE ECONOMIA, INDtlSTRIA E
COMSRCIO; DE FINANÇAS E TRIBUTAÇAQ (ART. 54); E DE CONSTITUIÇAO
E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, II)

o CO:\GRESSO ;\iACIO:\AL decreta

Ao I:: Fica o Poder Executivo autorizado .:t conceder subvenção econõnuca aos
produtores naCionaiS de borracna natural

§ t~ A sub\'ençào correspondera à diferença entre os preços de referéncia d3.S borrachas
nacionaiS e os dos produtos congeneres no merc3.do internacional. acrescidos das despesas de
nacionalização

, § 1'2 Os preços de referência ~as borrachas nacionais. para efeito de calculo da subvenção
econôrmca. sào aqueles fixados pelo Poder Execuflvo e em vigor na data da publicação desta Lei

§ 3!l Os preços dos produtos congêneres no mercado internacional serão apurados e
divulgados penodicameme pelo Poder Executlvo. com base nas cotações das prinCipais bolsas de
mercadorias InternaCIOnal::>

Art :.; A subvenção econõrntca de qUl? trata o artigo antenor

I ~ tera a duração de ono anos.

11 ~ não ultrapassara. em qualquer hlpotese. RS O.7~ (setenta e dois centavos de reais) por
quilo da borracha do upo Granulado Escuro Brasileiro n'.' I (GEB·I I. sendo que. para os demais tipos de
borracha. este teto sofrera os agias e deságiOS corre.sppndemes.

,- III ~ sofrera rebates. respectivamente. de vinte por cento; quarenta por cento. sessenta por
cento e oitenta por cento. a pamr do final do quano. do qUinto, do sexto e do setlmo anos de vluencia
desta Lei. sobre o teto de que trata o inCISO 11 deste amgo -

Art' 3': O Poder Executivo dlsciphnara as condições operacionais para o pagamento e
controle da subvenção de que trata esta Lei

An oi, Fica atnbutda ao ~hmsteno da Agncultura e do AbasteCimento a competenCl.a
para formular.,coordenaL executJr e úlzer e....ecumr a pohllca n:lclOnal de tomemo a hcvclcultura

1 . Parallralo unll::o Pcnnancccm no âmbito do Instituto Brasileiro do MeiO Ambiente e dos
Recursos. t-.alUral5 Reno\avcl::' - IBA\tA as aemals atribUições que lhe comere o an 2" da Lei n~ 7 735.

Paragrato imico. Pennanecem no àmbito do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renov<l\'eis - lBA1v\A as demais atribuições que lhe confere o art. 2~ da Lei
n:: 7.735. de 21 de fevereIro de 1989.

Art. 5~' O Poder Executh'o fica. autorizado a doar. oLi ceder em reaime de comodato.
11 entidades civis sem fins lucrativos. representativas de produtores de borracha n'átural bruta. usinas
de beneficiamento de borracha inte~ram.esdo patrimõnio da União,

.'m. 6'~ O Poder Executivo devera adotar medidas destinadas a promover a ascensão
econõmica e social d.as s:ringU:ITOS da A.m3zõnp. prioriz:md,? o atendimento daquela população
nos programas de protnoçao social.

Art. 1.1 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 8' Revogam-se as Lei n" S.:~7: de 18 de janeiro de 1967. 5.459. de lt dejunho
de 1968. e o Decreto-Lei nl! 164. de 13 de fevereiro de J967. '

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS· CeDI"

CONSTITUIÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988

TÍTULO IV
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES

CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo
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SEÇÃOVJJl
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO JJl
Das Leis

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe
a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Sena
do Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao
Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador·
Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos
nesta Constituição.

§ I° São de iniciativa privativa do Presidente da República as
leis que:

1- fixem ou modifiquem.os efetivos das Forças Armadas;
11 - disponham sobre:
a) criação de cargos. funções ou empregos públicos' na ad

ministração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;

b) organização administrativa e judiciária. matéria tributária e
orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos
Territórios;

c) servidores públicos da União e Territórios, seu regimejurídi
co. provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis. refor
ma e transferência de militares para a inatividade;

d) organização do Ministério Público e da Defensória Pública
da União, bem como normas gerais para a organização do Ministério
Público e da Defensória Pública dos Estados, do Distrito Federal e
"U5 Territórios;

e) criação. estruturação e atribuições dos Ministérios e órgãos
da administração pública.

'" § 2° A iniciativa popul~r pode ser exercida pela apresentação à
(amara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, um
por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco Es
tados, com não menos de três décimos por cento dos eleitores de cada
um deles.
.............................................................................................................0.0
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LEI N"5.227 DE J8DE JANEIRO DE 1967

DISPÔE SOBRE A POLíTICA ECONÔMICA
DA !30RRAC'HA. REGU~A SUA EXECUÇÃO
E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

.............................................................................................................'"

CAPÍTULO 11
Da Execução

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

Art. 21 - É instituída a Taxa de Organização e Regulamentação
do Mercado da Borracha, de natureza específica e incidente sobre as
borrachas e látices vegetais e químicas nacionais e estrangeiras.

§ 1° - Compete ao Conselho Nacional da Borracha estabelecer
as aliquotas da Taxa a que se refere este artigo para cada categoria de
elastômeros, não podendo aquelas exceder a 1/20 (um vinte avos) do
valor de produção das borrachas e látices nacionais e do preço f.o.b.
dos produtos importados.

§ 2° - A Taxa de que trata este artigo constitui uma contribui
ção de caráter parafiscal, terá uma única incidência e é cobrada da se
guinte forma:

a) para as borrachas e látices vegetais nacionais, no ato da ex
pedição do Certificado instituído no art. I8 desta Lei;

b) para as borrachas químicas, nacionais, e para as borrachas e
látices estrangeiros, de acordo com as normas que para tal fim baixar
o Conselho Nacíonal da Borracha.

§ 3° - A Taxa de que trata este artigo destina-se;
• ,$ 3"t:nm reda('ão dada pe/(IlJe,·reln-/.flllllimero 164. de /J 02 1967.

a) ao custeio das despesas feitas pela Superintendência da Bor
racha no exercício de suas atribuições, bem como para a manutenção
do Conselho Nacional da Borracha;

b) à indenização ao Banco da Amazônia S.A. ou a outras enti
dades por despesas ou serviços que executarem como agentes ou dele
gados da Superintendência da Borracha.

c) à constituição do Fundo Especial previsto no art.40desta
Lei.

§ 4° - Nenhum outro imposto ou taxa de origem federal; além
dos previstos nesta Lei, gravará as borrachas e látices vegetais e quí
micos de produção nacional.

§ 5° - O Conselho Nacional da Borracha baixará a normas acer
ca da forma de arrecadação da Taxa sobre que dispõe este artigo.
................................................................................................................

CAPÍTULO 11I
Da Administração

SEÇÃO I
Da Constituição e Atribuições do Conselho Nacional da Borracha

Art. 28 - Compete privativamente ao Conselho Nacional da
Borracha, além das demais atribuições que lhe são conferidas por esta
lei:

III - Estabelecer quando necessário, em função do consumo in
terno, quotas de suprimento e consumo de borrachas e látices vegetais
e químicos, de qualquer procedência, tipo ou variedade.

VII - Fixar, sempre que as circunstâncias o aconselharem, me
diante deliberação fundamentada e por prazo determinado, os preços
de venda de borracha e látices vegetais no mercado, assim como dos
artefatos de borracha em geral.

LEI N° 7.735 DE 22 DE FEVEREIRO DE 1989

DISPÔE SOBRE A EXTINÇÃO DE ÓRGÃO E
DE ENTIDADE AUTÁRQUICA, CRIA O INS
TITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE
E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁ
VEIS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

................................................................................................................
Art. 2° - É criado o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos

Recursos Naturais Renováveis - mAMA - Autarquia Federal de Regi
me Especial, dotada de personalidade jurídica de Direito Público, au
tonomia administrativa e financeira, vinculada à Secretaria do Meio
Ambiente da Presidência da República, com a finalidade de assessorá
la na formação e coordenação, bem como executar e fazer executar a
política nacional do meio ambiente e da preservação, conservação e
uso racional, fiscalização, controle e fomento dos recursos naturais.

• Anigo com redaçifo tklennmadn. pela Lei mimero 8.028. de 12 04 1990.
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LEI N° 5.459 DE 21 DE JUNHO DE 1968

MODIFICA DISPOSITIVOS DA LEI NÚMERO
5.227, DE 18 DE JANEIRO DE 1967, QUE DIS
PÕE SOBRE A POLÍTICA ECONÔMICA DA
BORRACHA, REGULA SUA EXECUÇÃO, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1° - Os artigos 14, 15 e seu § 1, 22 acrescidos de três pará
grafos, 28, itens V e VI, e 30 da Lei número 5.227, de 18 de janeiro
de 1967, que dispõe sobre a política econômica da Borracha, regula
sua execução e dá outras providências, modificada pelo Decreto-Lei
número 164, de 13 de fevereiro de 1967, passam a vigorar com a se
guinte redação:

. . *Alteração já processada na lei modificada.
.......u ····.u u .

111 - na instituição da Taxa de Orgamzação e Regulamentação do
Mercado da Borracha -TORMB (art. 21)

5 Alualmente os recursos provenientes da contribulcão Oe carater
parafiscal. gerados pela aplicação oa TORMB soore produto'S nacionais e
SintétiCOS Imponados (1%) e naturaiS Imponaoos (5%) vêm sendo apropriados
pelo IBAMA. para aplicação no setor.

6. O Instlt~to do contlngenclamento. estabeleCido anualmente com
base nas estimativas de consumo e prOdução. obnga os consumidores de
borracha naturai a adqUirir determinada q~antldade da produção nacional. aos
preços fixados pelo MinistériO da Fazenda. para se valerem de cotas de
Importação

7. Esse mecamsmo de intervenção direta no mercado da borracha não
vem apresentando resultados saudáveiS. Ao contrário. tem gerado procedimentos
indesejáveis e prejudiciais á economia nacional. como o aumento da Importação
dos pneumáticos com elevada percentagem de borracha natural na sua
confecção.

................................................................................................................
DECRETo-LEI N° 164 DE 13 DE FEVEREIRO DE 1967

MODIFICA A LEGISLAÇÃO DA POLÍTICA
ECONÔMICA DA BORRACHA E DÁ OU
TRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1° - O Art. 13 e o parágrafo único da Lei número 5.227, de
18 de janeiro de 1967, passam a ter a seguinte redação:

*Alteração já processada na norma modificada.
................................................................................................................
••••••••.••••• ! U 4 •••4 4 ••••• •••••••• •• ••••••••••••• .. •••

8. Portanto. com o propósllo de solucionar os problemas surgidos.
tendo presente a diretriZ de redUZir a Intervenção do Estado na economia.
)ulgamos que sena de se encaminhar ao Congresso NaCional o Projeto de Lei
anexo.

9. Esse Projeto. u tempo em que revoga a menCionada Lei nO 5.227.
de 1967, extinguindo os referidos instrumentos de intervenção do Estado, autoriza
o Poder Executivo a conceder subvenção econômica aos produtores de borracha
natural.

10. A subvenção, limitada á diferença entre o preço vigente da borracha
nacional , fixado pelo Poder Executivo. e o preço do produto congênere no
mercado Internacional. acreSCido das despesas de internalização, teria caráter
temporário, devendo durar apenas o necessário ao ajustamento do setor. previsto
para médio prazo.

Respeitosamente.

11. . O valor de R$ 0.72 por quilo da borracha. a ser considerado como
leto da subvenção de que trata o item anterior. foi tomado com base nos preços
de comercialização da borracha naCional (GEB-l) e da importada (SMR-l0)
consideradas, respectivamente. as mais Significativas em termos de produção
interna e importação - no período de janeiro de 1.991 a março de 1.997.

12. O benefício, que teria a duração de 8 (oito) anos. com rebates de
20% anuais, contados a partir do final do quarto ano. de vigéncia. demandaria
recursos ela ordem de RS 28 mllhôes, anualmente. Se se efetivar a expectativa de
elevação . do preço Internacional da borracha. a' subvenção será
propOrcionalmente reduzida ou. até mesmo. eliminada.

~~
PEDRO MALAN

Ministro de Estado da Fazenda

M'_~~.'_dos Recursos Hilfrícos e da Amazônia
Legal

1_\
PA BIMFILHO

Ministro de E o da Indústria, do
Comércio e do Turismo-Interino

~. 'V
ARLINDO PORTO

Ministro de Estado da Agricultura e do
Abastecimento

13. ConSideramos oportuno acrescentar. no Projeto de Lei. autorlza~o

para o Podar Executivo doar ou ceder em regime de comodato. a entidades
representatIVas de produtores de borracha. uSinas de benefiCiamento do produto
Integrantes. 00. patrimônio da União. Vale ressaltar que essas Unidades de
produção. localizadas na AmazÔnia. foram Implantadas com recursos
provenientes da TORMB, portanto. nada mais justo do que repassá-Ias aos
produtores daquela Região.

14. AdiCionalmente. o Projeto de Lei estabelece a transferênCia para o
Ministério da Agncultura e do AbasteCimento das funçôes de formular. coordenar.
executar e fazer executar a politlca de fomento a hevelcultura. reservando-se ao
Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais RenováveiS as demais
atribuições que lhe confere a Lei n" 7.735. de 22 de fevereiro de 1989.

2. Verifica-se, de outra parte. um expressIvo aumento no consumo de
borracha natural sólida. aliado á crescente importação de pneumáticos novos.
aqui incluídos. em maior quantidade, os destinados a caminhões e ônibus, que
agregam maior percentual de borracha natural.

3. No contexto desse quadro inserem-se outros agravantes. como a
alegada dificuldade de comercialização do produto nacional. o recebimento de
preços inferiores aos fixados pelo Ministério da Fazenda e as vantagens.
traduzidas em termos de qualidade, preços e financtamento. oferecidas pelo
mercado internacional.

Senhores ~tembros do ("nngre!l5o Nacional.

o setor de borracha natural vem expenmentando. nos últimos anos.
um acentuado crescimento da produção onglnária de senngals de cultivo.
enquanto a extração do látex de plantas nativas sofreu. no mesmo periodo.
quedas vertiginosas.

Excelentisslmo Senhor Presidente da República.

EXPOSIC/iO DE 110TIVOS INTERlUNISTERIAL NQ 07/C.CIVIL-PR/J.lF/l1AA/
M!-IARHAL/~IICT, DE 15 DE ABRIL DE 1997

DOS SENHORES MINISTROS DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIJ-IENTO:
DO !II:IO lIMBIENTE, DOS RECURSOS H!DRICOS E DA AMAZONIA LEGAL, DA I)!
DOSTRIA, DO COMeRCIO E DO TURISJ\O-INTERINO, DA FAZENDA; E CHEFE DA
CASA CIVIL DA PRESIDeNCIA DA REPOBLICA

4. O setor é regulamentado pela Lei N° 5.227, de 18 de fevereIro de
1967, que instituiu mecanismos de proteção aos senngallstas nacionais
expressos:

, Nos tcrmos do artigo.bl da Constituição Fedcral. submcto a elevada deliberação d~

Vossas EKce1ências " texto do projeto de lei que "Dispõe sobre a concessão de subvenção

econômica a produtores de borracha natural. e da outras providências",

8rasilia. ' ., de maio de 1997

~1ensng~mn"529, de 12 de maio de 1997 , do Poder Executivo.

I - no estabeleCimento de quotas de suprimento e consumo de
borrachas e látices vegetais e quimicos, de qualquer procedência. tipO ou
variadade (inCISO JII do art. 28). o que se convencionou denominar de
contingenciamflnto;

11 - na fixação de preços de venda dos produtos no mercado (InCISO
VII do art. 28); e

~
CLOVIS DE BARROS CARVALHO

Ministro de Estado Chefe da Casa Civil
da Presidência da República



Maio de 1997 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 22 13503

Aviso n' 608 - sUPARlC. Civil.

Senhor Primeiro Secretário,

Em 12 de maio de 1997.

§ 3". - Considera·se salário·básico a importáncia fixa mensal correspondente á retri·
buição do trabalho prestado pelo empregado na jornada nOI:mal de trabalho, antes do acres
cimo de vantagens, incentivos ou beneficios, a qualquer titulo.

§ 4°. - Ao empregado engajado nas condições previstas no presente artigo, garante
se o direito a resgate aeromédico, para atendimento de emergências médicas, o qual será
realizado por transporte adequado, que deverá possuir todos os requisitos indispensáveis ao
atendimento de pacientes graves.

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da
República relativa a projeto de lei que "Dispõe sobre a concessão de subvenção ecooõntica a
produtores de borracha natural, e dá outras providências". . .,

Atenciosamente,

C:OVlS~AR~
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil

da Presidência da República

A Sua Excelência o Senhor
Deputado UBIRATAN AGUIAR
Primei~o Secretário da Câmara dos Deputados
BRASILIA·DF.

PROJETO DE LEI N° 3.101, DE 1997
(Do Sr. Inácio ~rruda)

Dispõe sobre o regime de trabalho dos empregados na~ atividades
de exploração, perfuraçao, produçao e refino de petróleo
induBtria.lizaç30 do xisto, indústria petroquímíca, estocagem. ~
transporte de petróleo e seus derivados por meio de dutos.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N~ 856, DE 1995)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 'I,' - O regi"!e de trabalho regulado ~esta lei e aplicável aos empregados que'
prestam servl~os em .at~vldades d~ exploração, perfuração, produção e refino de petróleo'
bem como na mdustnahzação do xisto, na indústria petroquimica, na estocagein e no trails:
porte de petróleo e seus derivados por meio de dutos,

. Ar!. 2.· - Sempre que for imprescindível 'á continuidade' operaCional, o empregado
sera manlldo em seu posto de trl\balho em regime de revezamento em turnos. '

. § 1.' - O regime de revezamemo em turno se dará em 6 (seis) turmas de 6 (seis) h<r
ras e Jornada semanal de 28 (vmte e OItO) horas, salvo negociação coletiva.

§ ~.• - Para garanll~ a norm~I;,:ação das operações ou para atender a imperàllvos de
sel!?ranç.a !~dustnal, podera ser eXIgIda. mediante o pagamento previsto no item 11 do ar!. 3."
~ dISponibIlIdade do empregado no local ou nas sUas proximidades, durante o intervalo des.
IInado a repouso e alimentação. , ,

Art. 3,'· Durante o periodo em que o empregado permanecer em regime de revéza.
mente em turnos ser·lhe~ão assegurados os seguintes direitos: .

l-.Pagamento do adicional de trabalho'noturno na tarma do art. 73,' da Consolida.
ção das LeIS do Trabalho;

11· Pagamento em dobro da hora de repouso e alimentaÇ'ão suprimida nos termos do
§ 2.° do art. 2.0

;

, fi . Alimentação gratuita, no posto de trabalho, dumnte o turno em que estiver em
serviço;

IV· Transporte gratuito para o local de trabalho;
V - Direito a um repouso de 48 (quarenta e oito) horas consecutivas para cada 4

(quatro) turnos trabalhados;
VI • Direito ao pagamento de horas suplementares, com um adicional de no minimo

100% (cem por cento), sem l'rejuízo das folgas adquiridas. '

§ único· Para os empregados que já venham percebendo habitualmente da empresa
pagamento á conta de horas de repouso e alimentação ou de trabalho noturno
os ~espectjvos valores serão compensados nos direitos a que se referem os itens I e [[ des~
artigo.

Art. 4." ~ Semp~e que impr~scindivel para atender as atividades previslas no art. J.',
o empregado sera mantido em condições de confinamento. nas seguintes situações:

I· Em regiões terrestres inóspitas, situadas a grandes distâncias dos centros urbanos;
II • Plataformas e embarcações marítimas.
§ I".• Considera·se condição de confinamento a permanência no local de trabalho

ou nos alojamentos em suas proximidades, não tendo possibilidade de afastar-se, mesmo nos
intervalos de repouso entre jornadas sucessivas.

§ 2°, . Será devida uma remuneração adicional correspondente 8, no mínimo, 500./0
(cinqUenta por cento) do salári<rbásico, aos empregados engajados, nas situações I do p~
sente artigo e 100% (cem por cento) para a situação 11.

Ar!. 5.'· Para as atividades de exploração, perfuração, produção e transferência, de
petróleo, em condições de confinamento, será adotado o regime de revezamento, nos termos
~do § 1.· do ar!. 2.·, ou o regime de sobreaviso.

§ único· Entende·se por regime de sobreaviso aquele que o empregado permanece á
disposição do empregador por um periodo de 24 (vinte e quatro) horas para prestar assis
tência aos trabalhos nonnais ou atender a necessidades ocasionais de operação.

Art. 6.' • Ao empregado que trabalhe no regime de revezamento definido pelo art.
5.', ficam assegurados. além dosJá previstos nos itens I, II .m, IV e VI do art. 3.' os seguin.
tes direitos:

I· Alojamento coletivo gratuito e adequado ao seu descanso e higiene;
lI· Folga de 48 (quarenta e oito) horas consecutivas para cada período de 24 (vinte

e quatro) horas em confinamento;

Art. 7."' Ao empregado que trabalhe no regime de sobreaviso, fica assegurado, além
do já previsto nos itens m, IV e VI do art. 3." e itens I e 11 do ar!. 6.', o direito a uma remune·
ração adicional correspondente a, no minimo, 2/3 (dois terços) do respectivo salári<rbàsico,
para compensar a eventualidade de trabalho noturno ou a varíação de horário para repouso e
alimentação.

§ 1.". Em cada jornada de sobreavISO, o trabalho efetivo não excederá de 12 (doze)
homs. .'

§ 2." - As horas trabalhadas que ultrapassarem o limite prevISto no § I.' do presentç
artigo, serão remuneradas com acréscimo de, no minimo. 100% (cem por cento).

Ar!. 8."· O empregado não poderá permanecer em serviço, em situação de confina.
menta, por periodo superior a 07 (sete) dias consecullvos. sendo garantida para o Periodo
subsequente, a folga de que trata o item II do art. 6.·.

Art. 9.' • A concessão de repouso na forma dos itens V do art. 3.· e 11 do art. "6.'
quita a obrigação patronal relativa ao repouso semanal remunerado de que trata a Lei n.•
605, de 5 de jimeiro de 1949. ,

Art. 10."· Será devido o pagamento dos adicionais definidos pela presente le~ a '
partir do primeiro dia de efetivo engajamento nas condições previstas pela mesma

Ar!. JL" • Sempre que for alterado o regime de trabalho do empregado, com a redu
ção ou supressão das vantagens inerentes aos regimes instituídos nesta lei, ser-Ihe-á assegu
rado o direito á percepção de uma indenização.

§ único· A indenização de que trata o presente artigo corresponderá a um só paga.
mento, igual á duas vezes a média das vantagens previstas nesta lei, percebidas nos últimos
12 (doze) meses anteriores á mudança, para cada ano ou fração superior a 6 (seis) meses de
permanência no regime de revezamento ou sobreaviso.

Ar!. 12.' • A variação do horárin, em escalas de revezamento diurno, noturno' ou
misto, será estabelecida pelo empregador com obediência aos precenos desta lei.

§ único· Não constituirá alteraçãO ilícita a exclusão do empregado dos regimes de
rcvezamento e sobreaviso ou da condição dc confinamento, cabendo-lhe exclusivamente,
nesta hipótese, o pagamento previsto no art. 11.'.

,Art. 13.' - Os atuais regimes de trabalho nas atividades previstas 110 art. L" bem
como as vantagens a eles inerentes, serllo ajustados ás condições estabelecidas nesta lei, de
forma que não ocorra redução de remuneração.

§ único - A aplicação do disposto neste artigo ao empregado que cumprajomada in
ferior a 6 (seis) horas dependerá de acordo coletivo, assegurados, em tal caso, exclusivamen·
te, os direitos co'!stantes desta lei.

Art. 14."· As disposições desta lei se aplicam a situações análogas, inclusive a em·
presas prestadoras de serviços ás atividades previstas no Art. 1'.

Art. 15"· Esta lei entrará em vigor na data de sua 'publicação, revogadas as disposi.
ções em contrário, inclusive a Lei n.' 5.811, de 11 de outubro de 1972.

JUSTIFICATIVA,

O presente projeto de lei objetiva atualizar diretrizes necessárias a garantir. aos em.
pregados nas atividades de exploraçi!Ó, perfuração, produção e retinação de petróleo, indus.
trialização do xisto, indústria petroquimica. estoeagem e transporte de petróleo e seus deri.
vados por meio de dutos, condições adequadas a nova realidade vivenciada pelos trabalha.
dores desse setor tão específico e singular.

Dentre os principios que se universa!izaram visando á proteção do trabalho humano
e a digniticação do trabalhador, cumpre destacar Os referentes a limitação do tempo de traba.
lho. Se os dois principais objetivos e obrigações decorrentes da relação de emprego são tra.
balho prestado pelo empregado e o salário pago pelo respectivo empregador, torna·se evi.
dente a ímportáncia do sistema legal que impõe limites á duração do trabalho.



13504 Quinta-feira 22 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 1997

A limitaÇão do tempo de trabalho possui, ponanto. fundamentos:
a) de natureza biológica, eis que visa a combater os problemas psicolísiológicos

oriundos da fadiga e da excessiva racionalização do serviço;
b) de caráter social, por isto que possibilita ao trabalhador viver, como ser humano,

na coletividade a que pertence, gozando os prazeres materiais e espirituais criados pela civi
lização, entregando-se á prática de atividades recreativas, culturais ou fisicas, aprimorando
seus conhecimentos e convivendo, enfim, com sua familia~

c) de indole econômica, porquanto restringe o desemprego e acarreta, pelo combate
" á fadiga, um rendimento superior na execução do trabalho.

Foi a Lei n.· 5.811, de 1972, que instituiu regimes especiais pllI1l permitir a presta
ção de serviços em turnos de revezamento de 8 e 12 horas, e em sobreaviso, nas atividades
de exploração, perfuração, produção e refinação de petróleo, na industrialização do xisto, na
indústria petroquimica e no transporte de petróleo e seus derivados por meio de dutos.

A imediata e plena vigência do inciso XlV do artigo 7.· da Constituição de 1988
determinou, por incompatibilidade, a revogação das dIsposições da aludida Lei n.· 5.811
sobre o tema. Porquanto, tal revogação, requer legislação atualizada ao preceito constitueio- .
nal e adequada a realidade do processo de trabalho em tão especifica atividade laborativa.

Vale ressaltar, que o citado diploma legal de 1972. toi criado quando a industria
mundial do petróleo era incipiente na platafonna maritima. sem acumulo suficiente para per
ceber todas as alterações promovidas no trabalhador e definir as necessidades de proteção
que esse trabalho humano requisita. Hoje, já se observa, com mais clareza, que o trabalhador
da in4ústria do petróleo, em mar ou terra, em condição de confinamento, turno ou sobreavi
so, está ateito a mud:mças e adaptações em rotmas pessoais, riuno sono-vigilia, padrão

alimentar, tolerâncias fisicas a condições atmostencas e toter-J.ncias psicol6gicas a condições
atetivas agressivas.

Recente estudo do Prof. Dr. Jackson Sampaio. denominado SAÚDE MENTAL E
TRABALHO EM PETROLEIROS DE PLATAFORMA: Pe.olidade. rebeldia e eOD
rormismo em petroleiros de produçio (on Ibor%lT Ibore) no Ce.rá, em que foi entre·
vistado 75% da categoria no·Ceani, define que, "O. petroleiro. de produção que compõem
o presente estudo não têm problemas grosseiros de traballzo... O que prt!ssiona por enlen·
dimenlo são seus mal estarespsicológicos. o modo como suas personalidades se colUJituer
a par/Ir da experiéncia deste trabalho tão específico e especial", e conclui, "se o processo
de trabalho é todo intertralJado logicamente. então é pauco passível de mudança. a não ser
par. revolução tecnológica. Talvez seja possível definir um tempo máximo de vida de traba·
lho em regime de embarque e••obretudo. demonstrar que a atual padrão .alarial e tama
nho de ele/fi'o não podem ser mais reduzidos. sob pena de gral'es comprometimentos aos
trabalhadores sobreviventes. ..

Neste sentido, resta, portanto, ao legislador. sujeitar o trabalho em ambiente marca
do pela sua nocividade à saUde do trabalbador, a uma disciplina bem rigorosa, para tanto,
contamos com o apoiamento de nossos Ilustres Pares na aprovação do presente projeto de
lei.

Sala das Sessões, em 12 de Maio de 1997.

_ l. -<....-CO-.-..

Deputado Inácio Arruda
PCdoBlCE

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

CONSTITUIÇÃO
REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988

TITULO II
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPITULOU
Dos Direitos Sociais

Art. 7° - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além
de outros que visem à melhoria de sua condição social:

I - relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou
sem justa causa, nos tennos de lei complementar, que preverá
indenização compensatória, dentre outros direitos;

Il - seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário;
III - fundo de garantia do tempo de serviço;

XIV· jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos
ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva;

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO

DECRETO-LEI 5.452 DE 01 DE MAIO DE 1943

A.prova a Consolidação das Leis do Trabalho.

TÍTULOU
Das Nonnas Gerais de Tutela do Trabalho

CAPÍTULOIJ
Da Duração do Trabalho

SEÇÃO IV
Do Trabalho Noturno

Art. 73 • Salvo nos casos de revezamento semanal ou
quinzenal, o trabalho noturno terá remuneração superior à do diurno e,
para esse efeito, sua remuneração terá um acréscimo de 20% (vinte
por cento), pelo menos, sobre a hora diurna.

• Art. 73 com redação dada pelo Decreto-lei número 9.666. de 281081/946.
§ 1°· A hora do trabalho noturno será computada como de 52

(cinqüenta e dois) minutos e 30 (trinta) segundos.
• § l'com redação dadapelo Deereto-lei nfnnuo 9.666. de 28.'0811946.
§ 2° • Considera-se noturno, para os efeitos deste artigo, o

trabalho executado entre as 22 (vinte e duas) horas de um dia e as S
(cinco) horas do dia seguinte.

• § 2'com redação dadapelo Decreto-lei número 9.666, de 281081/946.
§ 3°'_ O acréscimo a que se refere o presente artigo, em se

tratando de empresas que não mantêm, pela natureza de suas
atividades, trabalho noturno habitual, será feito tendo em vista os
quantitativos pagos por trabalhos diurnos de natureza semelhante. Em
relação às empresas cujo trabalho noturno decorra da natureza de suas
atividades, o aumento será calculado sobre o salário mínimo geral
vigente na região, não sendo devido quando exceder desse limite, já

''; § j,com redação dada pelo Decreto-lei número 9.666, de 281081/946.

§ 4° - Nos horários mistos, assim entendidos os que abrangem
períodos diurnos e noturnos, aplica-se às horas de trabalho noturno o
disposto neste artigo e seus parágrafos.

• § 4· com redação dadapelo Deereto-lei trínnero 9.666, de 2810811946.

§ 5° - As prorrogações do trabalho noturno aplica-se o disposto
neste Capitulo.

• § 5' com redação dada pelo Decreto-lei número 9.666, de 281081/946.

LEI 605 DE 05 DE JANEIRO DE 1949

DISPÕE SOBRE O REPOUSO
SEMANAL REMUNERADO E O
PAGAMENTO DE SALÁRIO NOS DIAS
FERIADOS CIVIS E RELIGIOSOS.

Art. 1° - Todo empregado tem direito ao repouso semanal
remunerado, de _24 (vinte e quatro) horas consecutivas,
preferentemente aos domingos e, nos limites das exigências técnicas
das empresas, nos feriados civis e religiosos, de acordo com a tradição
local.
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Art. 2° - Entre os empregados a que se refere esta Lei,
incluem-se os trabalhadores rurais, salvo os que operem em qualquer
regime de parceria, meação, ou forma semelhante de participação na
produção.

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

LEI 5.811 DE 11 DE OUTUBRO DE 1972

DISPÕE SOBRE O REGIME DE
TRABALHO DOS EMPREGADOS NAS
ATIVIDADES DE EXPLORAÇÃO,
PERFURAÇÃO, PRODUÇÃO E
REFINAÇÃO DE PETRÓLEO,
INDUSTRIALIZAÇÃO DO XISTO,
INDÚSTRIA PETROQUíMICA E
TRANSPORTE DE PETRÓLEO E SEUS
DERIVADOS POR MEIO DE DUTOS.

Art. 1° - O regime de trabalho regulado nesta Lei é aplicável
aos empregados que prestam serviços em atividades de exploração,
perfuração, produção e refinação, de petróleo, bem como na
industrialização do xisto, na indústriapetroquimica e no transporte de
petróleo e seus derivados por meio de dutos.

Art. 2° - Sempre que for imprescindivel a continuidade
operacional, o empregado será mantido em seu posto de trabalho em
regime de revezamento. .

§ 1° - O regime de revezamento em turno de 8 (oito) horas será
adotado nas atividades previstas no Art. 1°, ficando a utilização do
turno de 12 (doze) horas restrita às seguintes situações especiais:

a) atividades. de exploração, perfuração, produção e
transferência de petróleo no mar; .

b) atividades de exploração, perfuração e produção de pet~óleo

em áreas terrestres distantes ou de dificil acesso. .
§ 2° - Para garantir a normalidade das operaçÕes ou 'para

atender 1:\ imperativos de segurança industrial, poderá ser exigida,
mediante o pagamento previsto no item 11 do Art. 3°, a disponibilidade
do empregado no local de trabalho ou nas suas proximidades, durante
o intervalo destinado a repouso e alimentação.

PROJETO DE LEI N~ 3.102, DE 199.7
. , ( Do Sr. Paulo Gouvêa)

Dispõe sobre a divulgação dos direitos do usuário de empresas de
transporte de passageiros.

(AS COMISSOES DE DEFESA DO CONSUMIDOR; MEIO AMBIENTE E MINORIAS;
E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24,
II)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1°. É obrigatória, em todos os aeroportos e estações

rodoviárias e ferroviárias do território nacional. a afixação, pelas empresas de transporte
de passageiros, de cartaz contendo descrição dos direitos dos passageiros em caso de
atraso ou cancelamento de viagem, bem como de dano, extravio ou avaria de bagagem .

Parágrafo único. Os car!?Z"s deverão ser redigidos de forma clara

e resumida e colocados em locais de fácil visualização.
Ar!. 2°, Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Ar!. 3'. Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

o Código de Defesa do Consumidor, ao estabelecer os direitos e

obrigações de consumidores e fnrnecedores, assegurnu que consumidores não sofrerão

qualquer tipo de prejuízo em relações comerciais. Entre seus princípios, está o

reconhecimento de que o consumidor é vulnerável no mercado e que deve ser educado e

informado, da mesma forma que os fornecednres, de q~s são seus direitos e deveres.

A efetiva prevenção e reparação de danos patrimnniais e morais

individuais, coletivns ou difusos está entre os direitos básicos dos consumidores. Já o

fornecedor de serviços deve responder, independentemente da existência de culpa, pela

reparação dos danns causados aos consumidores por defeitns relativos à prestação dos

serviços.
Os usuárins de empresas de transporte de passageiros

enquadram-se como consumidores por comprarem e utilizarem-se de serviços como

destinatírios finais, tendo, portanto, seus direitos protegidos pelo Código de Defesa do

Cnnsumidnr.

Ao comprar uma passagem de avião ou de ônibus, o consumidor

passa a ser parte de um cnntrato de adesão, sendo que, muitas vezes, ele desconhece as

cláusulas e os termos desse contrato. No entanto, o art. 31 dn Código de Defesa do

Consumidnr dispõe que a oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar

informações corretas, claras, precisas, ostensívas e em lingua portuguesa sobre suas

caríu:terísticas, entre outros dados.

Diariamente, são inúmeros os aborrecimentos que sofrem os

viajantes brasileiros. Todos já passaram por divernos transtornos mntivados por atrasos de

vôos ou de saída de ônibus, bem como os provocados por cancelamento de viagem. Ou,

ainda pior, muitos são vitimas do extravio de sua bagagem.

Acreditamos que a maioria dos usuários, contudo, desconhece

que, ao ocnrrer grandes atrasos ou cancelamento de viagem, a empresa responsável deve

promover o confnrto e bem estar do passageiro lesado, arcando cnm eventuais despesas de

alimentação e hnspedagem ou, ainda, com a devolução do valor pago pelo bilhete de

passagem. Em caso de dann, perda ou avaria de bagagem a empresa transportadora é

responsabilizada e obrigada a pagar indenização ao passageiro lesado.

. Dessa forma., é intenção desse prnjeto de lei fazer com que seja

divulgado em aeroportos, estações rodoviárias e fertoviárias que o passageiro tem o

direito ao reembolso do valor pago pelo bilhete, cuja validade é de um ano, no caso dn

transportador cancelar a viagem. Se ocorrer atraso da partida por mais de quatro horas, o

transportador aéreo deverá providenciar o embarque dn passageiro em vôo equivalente

para o mesmo destino, podendo, ainda, optar pelo endosso do bilhete de passagem ou

imediata devolução do valor pagn.

Esses direitos devem constar de informações divulgadas pelas

empresas de transportes de passageiros, de forma precisa, inclusive quanto ao valor devido

por extravio, para que n usuário possa fazer valer seus direitos.

Para garantir que o consumidor prejudicado seja alertado de Suas
prerrogativas, nesses casos, é necessário divulgá-los de forma ampla e clara e uma boa
maneira de fazer essa divulgação é via colocação de cartazes, com tais direitos impressos,
nos aeroportos, estações rodoviárias e ferroviárias, de fonna que os usuários possam ter

acesso, eficaz e rapidamente enquanto aguardam a hora de embarque.

Entendemos que, nãn obstante seja o código bastante claro quanto

à questão da divulgação dos direitos do cnnsumidor, no caso de aquisição de passagens, o

principio da ampla informação ao consumidor não está sendo respeítado. Pretendemos,

dessa forma, com o presente projeto de le~ tornar obrigatória a veiculação dos direitos dos
usuários de empresas de transporte de passageiros.

Para isso, contamos cnm o apoio dos nobres pares na aprovação
da presente proposição.

Sala das Sessões, em de de 1997.

~r~~f
Deputado Paulo Gouvêa
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"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - Cd>I"

CÓDIGO DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR

LEI 8.078 DE 11 DE SETEMBRO DE 1990

DISPÕE SOBRE A PROTEÇÃO DO
CONSUMIDOR E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

TÍTULO!
Dos Direitos do Consumidor

CAPÍTULO V
Das Práticas Comerciais

SEçÃon
Da Oferta

n - ser portador do diploma de habilitação profissio
nal devidamente registrado em órgão de educação competente.

Ar!. 3° As escolas que administrarem cursos de for
mação de Técnico em Ótica,~só podert.o ser reconhecidas se apresentarem

condições de instalações satisfatórias e corpo docente de reconhecida ido
neidade profissional, sob a orientação de profissional de efetiva e reconhe
cida capacitação.

§ I° Os programas serão elaborados ou reformula
dos, pela autoridade de educação competente e válidos para todo o território
nacional, sendo sua adoção indispensável ao reconhecimento de tais cursos.

§ 2° Em nenhuma hipótese, poderá ser matriculado
candidato que não comprovar a conclusão de curso em nivel de 2° grau ou
equivalente.

§ 3° O ensino das disciplinas será ministrado em au
las teóricas, práticas e estágios, estes a serem cumpridos com um minimo de
ISO (cento e oitenta) horas do total minimo de horas previsto no Art. 2°, in
ciso r, desta Lei, de acordo com a especialidade escolhida pelo aluno.

Art. 4° Os centros de estágio serão constituídos pelos
serviços de saúde públicos e privados e por empresas do setor ótico, legal
mente constituídas, desde que devidamente inscritas na Secretaria de Vigi
lância Sanitária de seu Estado, e que ofereçam condições esseciais à prática
da profissão na especialidade requerida.

Regula a profissão de Técnico em 6tica e dá outras providências.

PROJETO DE LEI N!! 3.103, DE 1997
(Do Sr. Lima Netto)

(AS COMISSOES DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTO; DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMtLIA; DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇAO E SERVIÇO
PÚBLICO; E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) 
ART. 24, ll)

I - ser portador do certificado de conclusão de 2°
grau ou equivalente e possuir formação profissional por intermédio de for
mação regular em curso reconhecido, com o mínimo de 1.370 (hum mil,
trezentos e setenta) horas de duração;

Art. 6° As escolas que ministram o curso de Técnico
em Ótica existente, ou a serem criadas, deverão remeter ao órgão competen
te, para fms de controle e fiscalização de registro~, cópia da ata relativa aos
exames fmais, na qual constem os nomes dos alunos aprovados e as médias
•.:spectivas.

Art. 9° Ficam assegurados todos os direitos aos de
nominados óticos práticos, devidamente registrados no órgão competente,
que adotarão a denominação referida no Art. I°desta Lei.

Parágrafo Único - Os profissionais de que trata oca
put deste artigo, não possuidores do certificado de conclusão de curso em
nível de 2° grau, poderão matricular-se nas escolas existentes ou a serem
criadas, na categoria de ouvinte, recebendo, no terminar do curso,certificado
de presença, observada as exigências regulamentares das escolas.

Art 10 Ficam criados o Conselho Nacional e os Con
selhos Regionais de Técnícos em Ótica, que funcionarão com a fmalidade
de seleção, disciplina e defesa da Classe dos Técnicos em Ótica e atuação
no sentido do desenvolvimento profissional e tecnológico do setor ótico.

Art. 12 Esta Lei entre em vigor na data de sua publi-

Art 5° A admissão á primeira série nos cursos de
formação de Técnico em Ótica, dependerá:

I - do cumprimento do disposto no Parágrafo 2° do

Art. II O Poder Executivo regulamentará este Lei no
prazo de até ISO (cento e oitenta dias), da publicação desta.

Artigo 3° desta Lei;
n- de aprovação em exame de saúde.

. cação.

Art. SO Os trabalhos de supervisão das aplicações de
técnicas e ótica e seus respectivos setores, inclusive quanto a responsabili
dade técnica profissioual, intransferivel. sobre os produtos óticos fabricados,
beneficiados e comercializados, junto aos serviços praticados por órgãos
públicos e estabelecimentos privados do setor ótico, são da competência
exclusiva do Técnico em Ótica.

Art 7" Os diplomas expedidos pelas Escolas que mi
nistram ou venham a ministrar cursos de Técnico em Ótica. devidamente
reconhecidos. tem âmbito nacional e validade para o registro de que trata o
Inciso li, do Art. 2° desta Lei.

Parágrafo Único - Concedido o diploma, fica o Téc
nico em Ót,ica obrigado a registrá-lo, nos termos da Lei.

III- sufarçagem e fabrico de lentes de grau, solares e

Art. 2° São condições para o exercicio de Técnico

1- adaptação de lentes de contato, com testes visuais;
n- medição de acuidade visual e suas compensações.

o Congresso Nacional Decreta:
Art. 1° Os preceitos desta lei regulam o exercícío da

profissão de Técnico em Ótica, conceituando-se como tal, todos aqueles
que, profissionalmente, executam as técnicas:

1- fabrico de lentes de grau, solares ou de proteção e
lentes de contato, com ou sem grau:

n- montagem de óculos de grau, solares ou de prote-

de proteção:

ção;

em Ótica:

IV-avaliação qualitativa de produtos e artigos óticos.

Parágrafo Único Os técnicos em ótica que tiverem
curso de optometria. estarão habilitados para exercerem. em adição as fun
ções acima:

Art.31 - A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem
assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em
Iingua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade,
composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros
dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança
dos consumidores.
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A nível Brasil, o reconhecimento do Técnico em Óti
ca, enquadra-se no ascendente compromisso em se dar ênfase ao ensino

Estas, reformularam todo o curriculum. As matérias
ministradas, em cursos regulares, exclnsivo a portadores do diploma de 2"
Grau, habilitam o aluno a executar a totalidade das tarefas inerentes ao ~le.

no exercicio profissional. E esta habilitação é exclusiva do Técnico em Oti·
ca (nova denominação do nosso Ótico Prático) que o habilita ao fabrico, a
sufarçagem das lentes corretivas ou não, á adaptação e ás compensações de
lentes de contato, com o sem grau, á montagem de óculos, à identificação
qualitativa dos produtos e artigos óticos, á avaliação quanto ao uso e de·
sempenho, ao aviamento de receitas, à conferência e me~ção da acuid~de

visual. à defmição das compensações óticas e à responsabilIdade na fabnca
ção e uso dos equipamentos óticos.

Esses cursos regulares, espalham hOJe em inúmeras
cidades brasileiras, pontificando-se o.SENAC, como maior centro de for
mação de profissional Técnico em Otica, cabendo ressaltar algumas das
matérias ministradas aos alunos: ótica geométrica, noções de anatomia apli·
cadas à ótica (compreendendo anatomia do olho humano, função ocu
lar,córtex celebral, camadas do olho, meios transparentes, sistema lacrimal),
optornetria, materiais e equipamentos óticos, sufarçagern, montagem e con
tatologia, medidas e adaptação.

E, por resultante desse visual reconhecimento da
profissão, é que o próprio Ministério do Trabalho ao editar a Classi~cação

Brasileira de Ocupações (CBO), veio a contemplar o "Técnico em Otico",
sob o código 0.75.30 e o Técnico Coniatólogo, sob o código 0.75.40. E sob
essa codificação, relata e exclusivisa suas atribuições básicas e exclusivas.
Tudo com fulcro na Classificação de Ocupações de O.1.T. que o Brasil assi·
nou e prometeu cumprir na condição de pais Membro.

Assim, resta-nos reconhecer a necessidade de se con
solidar a regulamentação do profissional Técnico em Ótica. E no presente
momento, tal regulamentação, dará respaldo, inclusive, a mobilização do
Estado brasileiro em se comulgar com nossos países vizinhos. como de fato
já ocorre com o MERCOSUL, ressaltando que em todos os paises que com·
põem esse valoroso Grupo, a profissão do Técnico, existe e jà é regulamen
tada, com profissionaís habilitados eJfl cursos de total similariedade ao que
se pratica no Brasil.

De qualquer forma, este Decreto, ainda vígente, de
terminava o exercicio da responsabilidade técnica profissional junto ás em
presas '<10 setor ótico, por um Ótico Prático, corno titular da empresa ou
como funcionário responsável.

Paralelamente, iniciou-se um processo de formação
profissional. Incipiente ainda, como de resto eram todas as demais e nas
centes profissões técnicas, àquela oportunidade.

Este nosso Brasil, no que pese tantos e tantos des·
compassos, viu crescer seu parque industrial. As lentes e armações antes
importadas, são hoje, fabricadas por indústrias brasileiras, que em nada fi·
cam a dever em qualidade ao produto importado.

técnico brasileiro, movimento, inclusive, de que esta Casa Legislativa, tem
sido a porta-voz dos reclamos, mais do que justo, da intelectualidade e da
própria sociedade brasileira.

O Otico Prático, veio a ser alvo de importante cui·
dado quando da edição da chamada Lei de Diretrizes e Bases para o Ensino
e pela Lei 5692nI.

O reconhecimento do Técnico em Ótica. além de
todas as razões que ora se apresentam, não vem a questionar ou prejudicar
qualquer urna das dignas e honradas profissões de âmbito nacional, pelo
contrário, somar·se-á a estas. em especial. ás da área de saúde.

O Projeto de Lei que ora apresento, ao regulamentar
a profissão do Técnico em Ótica, por si só, elimina todas as atuais mazelas
oriundas do mal encaminhamento dos serviços colocados à disposição da
saúde ótica dos brasileiros, visto que viabilizará uma aínda maior distribui
ção de profissionais efetivamente qualificados, em todos os rincões do nos
so território, tornando efetivo o preceito constitucional de se distribuir servi
ços de saúde á sociedade em seu todo, e não á restrita parcela desta, como
vem ocorrendo, proporcionando a milhões de cidadãos o aprimoramento de

Art. 13 Revogam.se as disposições em contrário.

Sala das Sessões, em de de 1997.

I~ '".)dL---
Deputado Lima Netto

JUSTIFICATIVA

A nenhum membro deste Congresso, a nenhuma au
toridade do ensino brasileiro, a nenhuma autoridade vinculada à saúde pú
blica, a nenhum membro da sociedade brasileira, enfim é concedido o direi
to de desconhecer as mazelas causadas áqueles que portadores de deficiên
cias visuais - em qualquer grau - se vêm afastados dos bancos escolares ou
do sistema produtivo brasileiro, por desconhecer de sua própria deficiência
ou as conhecendo, por não ter acesso aos serviços profissionais dos óticos.

E elas existem. Vem nos afrontando. A nós represen
tantes da sociedade brasileira, nesta Casa Legislativa, duplamente, como
cidadãos e como responsáveis e competentes para estabelecer dispositivos
que inibam essa agressão á tantos: a exatamente 35% da população (ou seja,
acerca de 52 milhões de brasileiros), com deficiência visual e pelo retardo
no desenvolvimento psicomotor.

Este é um resumido quadro da situação brasileira,
quanto ao estado de sua saúde visual. Quadro totalmente divorciado dos in
teresses maiores, de todos nós, em vermos melhorar a qualidade de vida do
brasileiro, quer quanto a sua capacidade para o aprendizado, quer quanto
para sua capacidade de produção.Quadro que renega a própria Constituição
Brasileira, por este Plenário votada,especialmente, quando assegura o direito
de saúde para todos.

Existe o fato, avulta-nos o problema. Cabe-nos saná
lo. E esta solução existe, falta-nos somente o toque fmal. Agrupar e regula
mentar legislação vigente, a mais antiga delas, hà 60 anos.

A partir dessa simples, mais notória providência, es
taremos regulamentando o Técnico em Ótica, e assim, possibilitando que
em todos os mais ermos e desertos municípíos brasileiros, seus residentes
passarão a ter vez e direito de corrigirem suas deficiências visuais pela cor
reta indicação, para uso de lentes corretivas ou pronto encaminhamento a
serviços oftalmológicos, na constatação da existência de um estado patoló-
gico redutor de sua capacidade visual. .

Isto porque, o Técnico de Otica é o único profissio
nal brasileiro que recebe formação básica e regular para o exercício de tal
atividade. E esta profissão é comum hoje, a alguns milhares de brasileiros.
Este profissional, carrega sobre seus ombros a responsabilidade técnica pela
atividade de toda e qualquer empresa do setor ótico. Encontra-se, já há
muito tempo, espalhado em praticamente todos os municipios brasileiros e
vem mesmo sem o reconhecimento formal de nossas leis, obtendo o reco
nhe~imento moral de tantos e tantos brasileiros que.por eles foram orienta
dos e conseguiram solucionar seus problemas de correção visual.

O Técnico em Ótica existe, foi tomado obrigatório, é
formalmente habilitado para o exercício da profissão. tudo por farta legisla
ção e ainda não foi reconhecido no contexto das profissões brasileiras a ni
vel técnico.

É uma incongruência e um desrespeito, que se arras
tam há mais de 60 anos e que, corno Deputados, cumpre-nos sanar. E o fa·
remos, tenho certeza. com irrestrito apoio de meus dignos pares.

Para total e completamente justificar essa argumen
tação, vejamos a legislação vigente que aguarda por urna consolidação.

A mais antiga dela: Decreto 24.492, de 28.06.34, que
regulamenta parte do Decreto 20.931 de 11.01.32. Já se usava óculos, na
época. e isto não é novidade. A totalidade das lentes corretivas eram impor
tadas. Igualmente importadas, eram as armações para estas lentes. No Brasil
executava-se a lixagem e o polimento (técnicamente: sufarçagem). Seus
executores: imigrantes alemães, na maioria, que ensinavam suas técnicas
aos jovens aprendizes brasileiros: os ÓTICOS PRÁTICOS. O Brasil viven·
ciava os primeiros anos do governo Vargas. A sociedade mostrava-se hostil
aos novos imigrantes. O Decreto, assim, mais do que buscar regulamentar
uma profissão ascendente, cuidou em evitar que "estrangeiros" os verdadei
ros óticos de então, tivessem direito a posse e a responsabilidades maiores
no contexto da sociedade brasileira da época
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sua capacidade produtiva ou do seu desempenho no aprendizado, com cla
ros, determinantes e positivos reflexos na economia nacional.

Sala das Sessões, em de 1997.

-·0 '/)dL
LIMA NETTO

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

LEI N° 5.692 DE 11 DE AGOSTO DE 1971

FIXA DIRETRIZES E BASES PARA O ENSI
NO DE l° E 2° GRAUS, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

CAPÍTULO I
Do ensino de 1° e 2° graus

Maio de 1997

Art. 1° O ensino de 1° e 2° graus tem por objetivo geral propor
cionar ao educando a formação necessária ao desenvolvimento de su
as potencialidades como elemento de auto-realização, qualificação
para o trabalho e preparo para o exercício consciente da cidadania.
................................................................................................................
................................................................................................................

LEI N° 9.394 DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996

ESTABELECE AS DIRETRIZES E BASES DA
EDUCAÇÃO NACIONAL.

................................................................................................................
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TÍTULO IX
Das Disposições Transitórias
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................................................................................................................
Art. 92 - Revogam-se as disposições das Leis ns. 4.024, de 20

de dezembro de 1961, e 5.540, de 28 de novembro de 1968, não alte
radas pelas Leis ns. 9.131, de 24 de novembro de 1995 e 9.192, de 21
de dezembro de 1995 e, ainda, as Leis ns. 5.692, de 11 de agosto de
1971 e 7.044, de 18 de outubro de 1982, e as demais leis e decretos
lei que as modificaram e quaisquer outras disposições em contrário.
................................................................................................................

DECRETO N° 20.931 DE 11 DE JANEIRO DE 1932

REGULA E FISCALIZA O EXERCÍCIO DA
MEDICINA, DA ODONTOLOGIA, DA MEDI
CINA VETERINÁRIA E DAS PROFISSÕES DE
FARMACÊUTICO, PARTEIRA E ENFERMEI
RA, NO BRASIL, E ESTABELECE PENAS.

Art. 10 O exercjcio da medicina, da odontologia, da medicina
veterinária e das profissões de farmacêutico, parteira e enfermeiro,
fica sujeito à fiscalização na forma deste decreto.
................................................................................................................
................................................................................................................

DECRETO N° 24.492 DE 28 DE JUNHO DE 1934

BAIXA INSTRUÇÕES SÔBRE O DECRETO N°
20.931, DE 11 DE JANEIRO DE 1932, NA PAR
TE RELATIVA À VENDA DE LENTES DE
GRAUS.

Art. 1° A fiscalização dos estabelecimentos que vendem lentes
de grau em todo o território da República é regulada na forma dos
arts. 38, 39, 41 e 42 do decreto n° 20.931, de 11 de janeiro de 1932, e
exercida, no Distrito Federal, pela Inspetoria de Fiscalização do Exer
cício da Medicina, da Diretoria Nacional de Saúde e Assistência Mé
dico-Social, por intermédio do Serviço de Profiláxia das Moléstias
Contagiosas dos Olhos, e nos Estados ficará a cargo das repartições
sanitárias estaduais competentes.



IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Lael Varella
O SR. LAEL VARELLA (PFL - MG. Pronuncia

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrBs e Srs.
Deputados, somos todos contra agressões, seja de
natureza física ou moral.

Porém, venho hoje defender uma verdadeira
agressão. Aquela que os americanos intitulam de os
agredidos pela realidade, isto é, antigos socialistas
que abandonaram suas teorias no contato com a
realidade da vida.

Lerei trechos de uma artigo, aliás bem escrito,
o que reflete a inteligência de seu autor, um estudio
so da reforma agrária e que, durante algum tempo,
presidiu o Incra, tendo assim sentido de perto a reali
dade da reforma agrária.

Publicado pelo jomal O Estado de S. Paulo, no
dia 9 de maio de 1997, com o título ·Contra a demago
gia agrária·, o artigo é assinado pelo Dr. Francisco
Graziano, atual Secretário da Agricultura e do Abaste
cimento do Estado de São Paulo.

DizS. SI:

A reforma agrária virou, definitivamente, o as
sunto da moda. Por isso, mais que nunca, toma-se
necessário precisar bem os números que envolvem
a problemática rural brasileira.

Todo modismo provoca certa desinformação.

O chutômetro está mascarando e confundindo
a cabeça das pessoas sobre a realidade agrícola
brasileira. O uso de argumentos tortos e viciados,
desvinculados da boa economia rural e da agrono
mia, tomaram-se comuns.

José Edimar Ronivon Santiago de Melo.

A matéria vai à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - A
Mesa dá conhecimento ao Plenário de outro expe
diente:

Exrnll Sr. Deputado Michel Temer, ilustre Presi
dente da Câmara dos Deputados, venho à presença
de V. EX- apresentar renúncia ao meu mandato de
Deputado Federal, pelo Estado do Acre, por motivo
de foro íntimo.

Atenciosamente, - João Maia da Silva Filho.

A matéria vai à publicação.

O SR. MILTON TEMER - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - Tem
V. Ex- a palavra.

O SR. MILTON TEMER (BlocolPT - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, desejo que a
Mesa esclareça à Casa que a leitura desses requeri
mentos não implica exclusão dos nomes dos referi
dos Parlamentares no inquérito que se abrirá para
apuração dos fatos pela Comissão especial de in
vestigação.

O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - A C0
missão de Sindicância continua trabalhando e apre
sentará o seu relatório, o qual será encaminhado à
Mesa. Esta fará a devida avaliação e poderá ou não
encaminhar o relatório à apreciação da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação.

Em relação aos dois Parlamentares, é impor
tante salientar que formalizaram a renúncia antes do
processo, nos termos do § 42 do art. 55 da Constitui
ção Federal, razão pela qual ela tem validade. Des
sa forma, não há outro caminho senão esta Casa
encaminhar os documentos à publicação.

O SR. MILTON TEMER - Os pedidos de re
núncia já foram despachados pelo Presidente Michel
Temer?
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O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - A O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - Sim.
Mesa dá conhecimento ao Plenário de expediente Já li os documentos despachados pelo Presidente
constante dos oficios recebidos pelo Presidente Mi- Michel Temer.
chel Temer, do seguinte teor: O SR. NILSON GIBSON - Sr. Presidente,

Exrnll Sr. Deputado Michel Temer, DD. Presi- peço a palavra para contraditar.
dente da Câmara dos Deputados, Brasília, Distrito O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - Tem
Federal. V. Ex- a palavra.

Sr. Presidente, ve'1ho a presença de V. Ex- O SR. NILSON GIBSON (PSB - PE. Sem revi-
apresentar renúncia ao meu mandato de Deputado são do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de lembrar
Federal, pelo Estado do Acre, por rnoflVo de foro ínti- que V. Ex- citou determinada situação. Todavia, esta
mo. Casa pode decretar também a perda dos direitos p0

líticos, conforme modificação que fizemos no texto
constitucional, aplicada ao corrupto Femando Collor.

O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - Depu
tado Nilson Gibson, a Comissão está avaliando a
matéria que será objeto de apreciação.

O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - Pas
sa-seao
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O besteirol agrário manifesta-se, principalmen- dios 'antasmas-, quer dizer imóveis declarados sem
te, a favor do distributivismo da terra. Todos querem comprovação legal. Existem somente no papel.
a reforma agrária, mesmo que não se saiba qual, Mesmo quando verdadeiros, parte desses
nem como. Há, por conseguinte, uma tendência na- enormes imóveis rurais nãá expressam o menor
tural a aceitar e poteneializar os argumentos favorá- sentido, do ponto de vista produtivo. São áreas sem
veis aos sem-terra. Quaisquer que sejam as teses acesso regular, distantes de qualquer centro de co-
pr6-reforma, elas são facilmente aceitas pela popula- mercialização, cobertas de florestas e água, habita-
ção. das pelas onças.

Nas hostes, da esquerda, basta falar mal da Ora, é um grande equívoco considerar esses
agricultura para se ter cartaz. A crítica à oligarquia imóveis rurais como -Iatifúndios-. Eles são florestas
agrária atinge os empresários rurais indistintamente. virgens ou terras de má qualidade e localização. Não
Parece que os produtores rurais são, todos eles, lati- são verdadeiras áreas agrícolas. Por isso, é impen-
fundiários. sável fazer reforma agrária nelas.

Vamos comentar alguns raciocínios equivoca- Existem 4 milhões de sem-terra no País,
dos que permeiam o debate da questão agrária bra-
sileira. aguardando a vez de ser assentados pelos progra-

mas de reforma agrária.
ser radical significa ir à raiz dos problemas,

não extremar posições ineonseqQentes. Comentário: trata-se de um número político, para
Existem 184 milhões de hectares de terras im- não dizer mágico. O total de trabalhadores rurais que

produtivas no País, latifúndios que não produzem se assalariam na agricultura brasileira, seja em caráter
nada e precisam ser desapropriados para se fazer temporária ou permanente, é de 5 milhões de pessoas.
assentamentos. Nesse contingente estão incluídos bóias-frias, tratoris-

Comentário: o recadastramento dos imóveis ru- tas, vaqueiros, administradores, operários qualificados
e diaristas. Outros 500 mil trabalhadores rurais são

rais feito pelo Incra em 1992 aponta, realmente, a
existência de 184 milhões de hectares improdutivos -parceiros-, isto é, recebem sua remuneração em es-

pécie, não em dinheiro.
no País. Acontece que, desse total, 34 milhões per-
tencem a pequenas e médias propriedades. Outros São, certamente, trabalhadores rurais -sem ter-
100 milhões de hectares se encontram na Amazô- ra-. Daí, porém, a querer tomá-los todos, proprietá-
nia, enquanto mais 25 milhões se localizam no Nor- rios rurais por meio dos assentamentos vai uma
deste, basicamente no sertão árido. Feitos os das- grande distância. se isso acontecesse, deixaria de
contos, sobram 25 milhões de hectares ociosos. existir assalariamento no campo, o que é uma idéia

Não é pouca coisa. Entretanto, essa área im- medieval. A crise que se abateria sobre a agricultura
produtiva não se refere a fazendas inteiramente de- empresarial tomaria insuportável a fome nas cida-
socupados. Mostra, isso sim, imóveis com índices de des.
produtividade abaixo do esperado. Pode ser por cau- Outro contingente importante de mão-de-obra
sa do absenteísmo e da especulação, mas pode ser rural se aglutina nas pequenas propriedade familia-
também em virtude da falta de uma política agrícola res. Estima-se que existam perto de 4 milhões de
que eleve a produtividade no campo. agricultores familiares, que trabalham diretamente

O fato é que, com as estatísticas atuais, se na roça, juntamente com seus filhos e agregados.
pode falar apenas num potencial produtivo desperdi- Somam mais de 17 milhões de pessoas, segundo o
çado, nunca numa área física determinada, pronta IBGE. São, na verdade, trabalhadores -com terra-,
para ser desapropriada. embora com pouca área.

. A estrutura agrária do Brasil é muito injusta, É difícil determinar, nesse contexto, quantos
pois apenas 2% dos proprietários rurais detêm 56% trabalhadores precisam de terra e quantos, depend-
das terras do País. endo da tecnologia, deverão permanecer no sítio fa-

Comentário: é verdade que nossa estrutura miliar. É impossível, portanto, fixar um número X que
agrária é uma das mais concentradas do mundo. expresse a solução da reforma agrária, quer dizer
Mas, infelizmente, as estatísticas utilizadas para aquela quantidade de famílias que, assentada, resol-
quantificar essa distorção são péssimas. A pior delas veria a crise no campo.
advém do cadastro de terras do lnera. Acontece que Os assentamentos rurais feitos pelo govemo
boa parte das grandes áreas de terra cadastradas atual, da ordem de 100 mil famílias, são irrisórios
no Incra, especialmente na Amazônia, são latifún- diante do desemprego causado na agricultura nos
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dois últimos anos, cujo montante atinge 800 mil tra- por causa dos recursos judiciais que viram precató-
balhadores. rios altfssimos contra o govemo. Hoje, é mais barato

Comentário: não existe pesquisa agregada comprar terras que desapropriar.
para levantar o desemprego rural no Pafs. Sabe-se, Terra ocupada com pastagem é terra improefu-
isso sim, que muitos postos de trabalho foram perdi- tiva, ociosa, que precisa ser desapropriada e trans-
dos com a crise que afetou a rentabilidade da agri- formada em culturas.
cultura após o Plano Real, incluindo a desastrosa Comentário: trata-se de raciocfnio preconcei-
queda da cotonicultura. tuoso. A grande vantagem natural dos pafses tropi-

A dúvida, aqui, reside na receita sugerida. Afi- cais é a maior capacidade que as plantas têm de ar-
nal, aos desempregados deve-se oferecer terra ou rnazenar energia solar, pela fotossfntese. No caso
emprego? O desempregado pode até ser uma medi- das pastagens, essa energia armazenada se trans-
da da reforma agrária, mas certamente é a pior de- forma em protefnas pela digestão que somente os
las. O emprego agricola é sazonal. Quer dizer, nas ruminantes, como o gado, conseguem fazer.
safras há maior demanda de trabalho, que se esvai Na Europa e nos EUA, os invernos rigorosos
depois da colheita. O desempregado num momento exigem que o gado seja criado confinado, comendo
é o assalariado em outro. ração concentrada. Lá, a tecnologia foi tão artificiali-

No raciocfnio idnico, qualquer um pode ter sua zada que muitos animais não vêem sequer a luz do
vaquinha, plantar uma horta e ser feliz. Mas, na rea- sol, tampouco pastejam. As criações viraram uma
lidada, não é fácil ser agricultor e viver do negócio -fábrica- de came. A natureza reagiu e o resultado
rural. Que o digam os milhões de agricultores fami- foi a doença da -vaca louca-.
Iiares, todos com experiência histórica comprovada,
sofrendo as agruras da vida. A criação a pasto não somente é desejÁvel

Supor que se resolve o drama do desemprego como rePresenta o maior marketing da carne brasi-
rural por meio dos assentamentos significa subverter leira, num mundo onde os consumidores querem

qualidade e produtos ecologicamente corretos.
o raciocfnio lógico. O seguro-desemprego, estendido Quem defende o confinamento total de animais e cri-
a0 campo, seria mais benéfico. A solução definitiva é
a geração de empregos, que somente o crescimento tica as pastagens não entende nada de ecologia.
sustentado da economia pode ocasionar. Quem produz alimentos básicos é a pequena

A reforma agrária é uma forma barata de gerar propriedade, pois as grandes propriedades produ-
empregos e enfrentar a crise social. zem para exportação.

Comentário: os assentamentos rurais realiza- Comentário: os primeiros estudos, feitos na dê-
dos pelo lnera têm custado uma média de R$30 mil cada de 70, mostravam realmente a predominância da
por famnia, distribufdos num perfodo de quatro anos. pequena produção sobre a grande propriedade rural.

No agregado, esse valor corresponde ao paga- Essas análises, porém, foram sendo reavaliadas pelos
mento de um salário mfnimo durante 21 anos para estudiosos. E agora, após a intensa modernização tec-
uma famnia. É um valor intrigante. nológica da agricultura, se sabe que o quadro mudou

Argumenta-se que o custo real seria menor, substancialmente.
pois as desapropriações serão pagas pelos assenta- A agricultura familiar é ainda muito importante
dos a partir do momento de sua emancipação, en- na economia rural. Mas sua relevância reside, funda-
quanto o financiamento tem um retomo de 50%. Em mentalmente, no emprego que gera. Quem alimenta
tese, isso é correto. na prática, porém, é diferente. as massas urbanas é, hoje, a agricultura empresa-
Pouqufssimos assentamentos rurais foram emanei- rial. Principalmente as médias e grandes proprieda-
pados - nenhum dos efetuados nos últimos 12 anos. des, que geram excedentes distribuídos via mercado
Quanto aos financiamentos, durante o período infla- aos grandes centros urbanos. Mas essa distinção
cionário o retomo ficava irrisório, ao redor de 5% do por tamanho de área vai perdendo o sentido com o
valor emprestado. Somente agora as prestações, re- avanço tecnológico. A agricultura de subsistência
ferentes aos financiamentos recentes, farão algum está dando seu lugar aos produtores profissionais.
sentido econômico. Felizmente.

A verdade é que os custos da reforma agrária Como se vê, há um estereótipo da reforma
brasileira são excessivamente elevados, acima da agrária brasileira que não se encaixa direito no mun-
média indicada pela FAO - US$12 miVfamnia. A ra- do modemo. A realidade mudou, e nem sempre as
zão básica é o elevado custo das desapropriações, teses acompanharam essa mudança. Em outros ca-
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sos, a idéia parece boa, mas as estatísticas estão
erradas.

Ninguém defende a concentração da terra no
Brasil. Nem o desemprego no campo. Muito menos
a terra ociosa. Mas confundir latifúndio com grande
empresa agrícola e transformar a terra em passapor
te para a felicidade é pregar ilusão.

A favor da reforma agrária, para combater a in
justiça social e a miséria, é preciso dar maior funda
mento às nossas idéias. Defender novas teses. En
sinar novos caminhos. senão perderemos o rumo da
História.

Sr. Presidente, diante desses dados, renovo o
meu empenho pela aprovação de minha Proposta de
Emenda Constitucional nº 396196, porque, como
bem lembra o Dr. Francisco Graziano hoje, é mais
barato comprar terras que desapropriar.

Delenda reforma agrária! É preciso acabar com
esta reforma agrária e implantar urgentemente uma
política agrícola no Brasil.

Sr. Presidente, peço a V. Ex- que autorize a di
vulgação deste pronunciamento no programa A Voz
do Brasil e no jomal Hoje na Câmara.

O SR. CLÁUDIO CAJADO (PFL - BA. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e Srs.
Deputados, a população de Dias dÁvila, Município
da região metropolitana de Salvador, viveu nos últi
mos meses uma sucessão de quase uma dezena de
estupros registrados.

Esses crimes, que vêm alarmando a comunida
de dias-davilense e mobilizando as autoridades mu
nicipais, estão sendo atribuídos a uma gangue, co
mandada pelo bandido conhecido como Sardinha.

A ação severa das Polícias Civil e Militar do
Município obteve uma vitória após identificar dois in
tegrantes do bando, conhecidos como José Carlos e
Calango, que, depois de travarem tiroteio com a polí
cia, foram baleados e mortos.

A população continua apreensiva e acuada, já
que o líder da gangue ainda continua foragido.

Sr. Presidente, o Município de Dias dÁvila,
que, nos anos 70, era o balneário predileto das elites
da Capital do Estado da Bahia, com a migração de
sencadeada em função do pólo petroquímico acu
mulou grande quantidade de favelas em tomo do nú
cleo urbano, formadas principalmente por trabalha
dores que lá chegaram atraídos pela expectativa de
dias melhores.

A cidade perdeu a vocação turística por causa
do medo da poluição, o que felizmente nunca acon
teceu.

o Prefeito Municipal, Sr. Américo Maia, que
está sendo injustamente acusado de não colaborar
para se dar melhor segurança aos cidadãos, tem-se
desdobrado no empenho para melhor equipar as Po
lícias Civil e Militar, vez que custeia, através de con
vênio entre o Município e a Secretaria de segurança
Pública do Estado da Bahia, as despesas concer
nentes a combustível das viaturas, conserto das
mesmas, vale-transporte para os agentes, telefone,
carro alugado, etc.

Daí por que o Poder Executivo Municipal não
pode ser acusado de não estar ou preocupado ou
colaborando com as polícias sediadas na cidade. O
Sr. Prefeito tem envidado esforços para solucionar
os problemas, da mesma forma que o Legislativo
municipal tem promovido debates com as comunida
des e suas lideranças. Porém, lamentavelmente, o
Poder Judiciário local, que deveria dedicar-se ao
cumprimento da lei e à punição dos meliantes e de
linqüentes, não tem cumprido com rigor sua atribui
ção.

Tenho, Sr. Presidente, respeitado os poderes
constituídos e zelado por eles. Jamais levantei falso
testemunho a qualquer autoridade. Quando hoje le
vanto minha voz, contra o Judiciário de Dias D'ávila,
faço-o pela insatisfação geral daquela comunidade,
pois fatos estranhos têm ocorrido com freqüência,
fazendo da impunidade uma constante. Para poder
provar o que digo, darei um exemplo: no último dia
12 , indivíduo vulgo o Coveiro cometeu um crime,
sendo preso e autuado em flagrante por um delega
do de polícia que respondia pela 25' Circunscrição
Policial na ausência do seu titular. O Juiz da comar
ca local, ao constatar que o delegado não era titular
daquela circunscrição, mandou relaxar a prisão do
criminoso, inclusive reincidente em outros crimes,
alegando que a prisão havia sido feita por pessoa
estranha à delegacia, mesmo sendo esse estranho
uma autoridade no uso das suas atribuições legais.
Hoje, o indivíduo que deu um tiro em plena festa em
praça pública está solto, e a sociedade bestificada
com a impunidade.

Fatos como este estão. se tomando rotina, pri
vilegiando dessa forma os criminosos, fazendo com
que a lei se tome uma punição às vítimas e aos que
a respeitam, e a população passa a ter um senti
mento de revolta e inquietude, já que a Justiça deixa
impune e livre assassinos, ladrões e estupradores.

Outro exemplo, um dos que mais abalaram a
comunidade dias-davilense, foi o caso da atual Ve
readora Ivone Mucugê, que, há alguns meses, so
freu tentativa de homicídio praticado por seu ex-ma-
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rido, Sr. Geraldo Cordeiro. Poucos dias depois de rar por uma Comissão Parlamentar de Inquérito. A
atirar na Vereadora, o criminoso já estava na rua, retirada dos ex-Deputados antes da instauração do
solto pelo juiz local, através de alvará que se reveste processo não só os isenta de comparecer às próxi-
da susposta aplicação da lei por parte daquele ma- mas convocações da Comissão especial de investi-
gistrado, em ato de desaforo e desrespeito ao cida- gação, como também permite que os dois se apre-
dão, que espera do Poder Judiciário a aplicação da sentem como candidatos na próxima eleição e não
justiça, não ao criminoso, mas ao homem de bem, percam os direitos políticos. Entendo que uma deci-
porque se o juiz tivesse ido visitar a vítima, que, por são como esta não poderia ter sido despachada pelo
milagre, não morreu, mas teve que ficar durante Presidente da Câmara dos Deputados de imediato,
quatorze dias deitada e na temperatura de zero muito embora fosse de sua exclusiva competência,
grau, para não correr risco de ficar paralítica, no Có- sem uma consulta ao Plenário ou a decisão da Co-
digo Penal e de Processo Penal haveria de existir al- missão especial de investigação.
gum artigo que por certo facultaria sua permanência Assim sendo, há necessidade da convocação de
na prisão até o final do julgamento. uma Comissão Parlamentar de Inquérito, único instru-

Sr. Presidente, em Dias dÁvila passei toda a manto para convocar os dois citados para investigações
minha infância, ali fui criado e até hoje resido, e posteriores. Com a decisão do Presidente desta Casa,
aquelas ruas onde brinquei não podem continuar a creio que S. ~ acaba de reIançar a candidatura dos
ser sujas por mãos criminosas, que levam pânico e dois para as próximas eleições.
dor aos meus conterrâneos, maculando a imagem Esta é a reclamação.
de minha querida terra. O SR. CLÁUDIO CAJADO - Sr. Presidente,

Faço do alto desta tribuna um apelo ao Gover- peço a palavra pela ordem.
nador Paulo Souto e à Secretaria de Segurança PÚ-
blica do Estado: que atendam nossas reivindicações, O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - Tem
aumentem o número do efetivo polícia civil e militar e V. Ex- a palavra.
dotem, também, aquele Município de um número O SR. CLÁUDIO CAJADO (PFL - BA. Pela or-
maior de viaturas. Como, aliás, já fora feito em pedi- demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srls
dos anteriores e prontamente atendido. e Srs. Deputados, a renúncia é um ato unilateral. O

Contudo, cobrarei, também, do Poder Judiciá- Parlamentar tem ou não prerrogativa de usufruir des-
rio e do Ministério Público local, atuação mais firme se benefício. O Presidente da Casa, Deputado Mi-
e rigorosa com relação aos direitos das vítimas e chel Temer, agiu corretamente. Não estou aqui dele-
não somente à aplicação da lei que beneficia os de- gado para defender S. Ex- No entanto, cabe a esta
Iinqüentes e criminosos, como acontece hoje. Casa agir, se for o caso, como o fez na época do

Sr. Presidente, peço a V. ExA que autorize a di- impeachment do Presidente Femando Collor, cas-
vulgação deste pronunciamento no programa A Voz sando os direitos políticos dos que agora renuncia-
do Brasil e no jomal Hoje na Câmara. ramo

O SR. MILTON TEMER - Sr. Presidente, peço Esta Casa não tem como evitar o ato da renún-
a palavra para uma reclamação. cia. O Presidente Michel Temer nada mais fez do

O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) _ Tem que cumprir a lei, o Regimento da Casa, acatando o
V. Ex- a palavra. direito dos Deputados de renunciarem. Podemos,

O SR. MILTON TEMER (BlocoIPT _ RJ. Pela sim, ampliando este processo, passar às análises do
ordem. sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, resultado da sindicância, e, conseqüentemente, à
SrIs e Srs. Deputados, quero deixar registrada recla- punição, no caso, cassar os direitos políticos dos re-

feridos Parlamentares.
mação - e tenho certeza de que a faço não só em
nome do PT e do Bloco de Oposição, mas também O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - Gos-
no dos Parlamentares que querem uma apuração taria de dizer ao Deputado Milton Temer que a recla-
formal da questão - contra o despacho de pedido de mação de S. Ex- será levada à Mesa, quando da
renúncia de pessoas que claramente, até porque fo- apreciação do relatório a ser encaminhado pela C0-
ram expulsas de seu partido, renunciam para sair da missão de Sindicância.
investigação em curso. A SRA. SANDRA STARLlNG - Sr. Presidente,

Portanto, a reclamação é contra a decisão do peço a palavra para uma questão de ordem.
Presidente Michel Temer, que deixará a Casa vulne- O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - Tem
rável se a Câmara dos Deputados ousar não delibe- V. Ex- a palavra.
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A SRA. SANDRA STARLlNG (Bloco/PT - MG.
Questão de ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr.
Presidente, formulo a V. Ex!! uma questão de ordem.
Existe uma Comissão de Sindicância, instalada pelo
Presidente da Câmara dos Deputados exatamente
com o objetivo de verificar se houve quebra de deco
ro parlamentar, que poderia levar à perda de manda
to.

No meu entendimento, o pedido de renúncia
apresentado, que foi despachado pelo Presidente
Michel Temer, não tem validade para fins de impedir
a inelegibil:dade dos dois renunciantes, embora sen
do a renúncia um ato unilateral, porque a correta in
terpretação do § 4!l do art. 55 é que a Comissão de
Sindicância, cujos trabalhos ainda estão sendo reali
zados, também é parte integrante do processo de
cassação do mandato dos referidos Srs. Parlamen
tares.

Esta é a questão de ordem que submeto à deli
beração da Mesa, para resguardar o que pode tor
nar-se mais um escândalo, com o agravamento da
crise política vivida em nosso País. Qual será a rea
ção se a sociedade entender que, através de mano
bra obscura, estamos permitindo que aqueles que
hoje são mais do que réus confessos fujam da puni
ção? Não se trata apenas da perda de mandato, vol
to a insistir, mas de evitarmos que no futuro pessoas
que vendam seus votos venham ocupar um lugar
neste Parlamento.

O SR. GONZAGA PATRIOTA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - Nobre
Deputado Gonzaga Patriota, V. Ex" quer contraditar
a questão de ordem ora suscitada?

O SR. GONZAGA PATRIOTA - Não, Sr. Pre
sidente. Temos também uma questão de ordem a
formular, em nome do PSB.

O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - Per
mita-me primeiro responder à Deputada Sandra
Starling.

O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - Nobre
Deputada Sandra Starling, vamos submeter a ques
tão de ordem formulada por V. ExA à apreciação da
Mesa, que já está convocada a se reunir na noite de
hoje, após a sessão, quando apreciará o relatório da
Comissão de Sindicância, até porque não temos ain
da a conclusão da Comissão a respeito da matéria.
Portanto, a questão de ordem de V. Ex!! será respon
dida oportunamente, após apreciação da Mesa Dire
tora.

A SRA. SANDRA STARLlNG - Sr. Presidente,
peço apenas que V. Ex!! me permita oferecer por es-

crito minhas razões e suste o ato de publicação do
despacho do Exm!l Sr. Presidente da Câmara dos
Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - V.
ExA encaminhe seu pedido à Mesa, que será acolhi
do devidamente.

O SR. GONZAGA PATRIOTA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - Com
a palavra o Deputado Gonzaga Patriota.

O SR. GONZAGA PATRIOTA (PSB - PE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, Sr-'s e Srs. Deputados, em nome do Partido So
cialista Brasileiro, associamo-nos à questão de or
dem levantada pela Deputada Sandra Starling, do
PT.

Não entendemos por que o Sr. Presidente da
Câmara dos Deputados recebeu o pedido de renún
cia, porque, no art. 55 da Constituição Federal, está
claro que quando um Parlamentar estiver envolvido
em processo não poderá renunciar e ter seu pedido
de renúncia recebido.

Portanto, com a permissão da Deputada San
dra Starling, gostaríamos de endossar sua questão
de ordem e dela participar, nos mesmos termos
apresentados.

O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - Con
forme o que já anunciamos, levaremos também seu
pedido, associado à questão de ordem da Deputada
Sandra Starling, o qual submeteremos à apreciação
da Mesa.

O SR. GONZAGA PATRIOTA - Subscrevere
mos tais razões por escrito.

O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - Com
a palavra o Deputado Nilson Gibson, próximo orador
inscrito.

O SR. NILSON GIBSON (PSB - PE. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr-'s e Srs.
Deputados, embora com algum atraso, mas com
muita satisfação e alegria, registro nos Anais da Câ
mara dos Deputados que a Tenente-Coronel Eunice
Maria Ramos Pereira Rocha assumiu, no dia 15 de
maio passado, o comando do 18º Batalhão da Polí
cia Militar em Pemambuco, numa cerimônia militar
no Quartel do Derby.

Sr. Presidente, a policial é a primeira mulher a
atingir o posto de comandante de um batalhão da
área com efeito masculino no País. É um desafio do
Cel. Antônio Menezes, Comandante da Polícia Mili
tar do Estado de Pemambuco.
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A designação da Tenente-Coronel Eunice Ro- Sr. Presidente. peço a V. E~ que autorize a di-
cha é uma prova de que as mulheres estão aptas a vulgação deste pronunciamento no programa A Voz
exercer cargos que tradicionalmente eram ocupados do Brasil e no jomal Hoje na Câmara.
por homens. 'sendo também o primeiro passo que a O SR. AIRTON DIPP (BlocolPDT - RS. Pro-
Polícia Militar de Pemambuco está dando para a uni- nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente. SrAs e
ficação dos quadros masculino e feminino dos ofi- Srs. Deputados. conforme tem sido amplamente de-
ciais da Polícia Militar. nunciado nos últimos anos. o Brasil não é um País.

Sr. Presidente. a Tenente-Coronel Eunice Ro- pobre, mas, sim, um Pais injusto.
cha ocupa o comando do 189 BPM, responsável pelo Uma das tantas injustiças cometidas é facil-
policiamento preventivo nos Municípios do Cabo e mente verificada na tributação sobre os alimentos
de lpojuca. Além da tarefa de comandar cerca de produzidos e comercializados no Brasil.
800 policiais-militares do sexo masculino, a coman- Volto a tratar deste tema, posto que é uma
dante recebeu a missão de implantar um programa questão, a meu ver, fundamental para o enfrentando
de polícia interativa com as comunidades das duas de paradoxo que assusta todo brasileiro. Temos
cidades. A nova comandante acredita que vai cum- uma agricultura pujante, entre as maiores do mundo,
prir a missão e vai usar a experiência adquirida em mas nossa população passa fome, alimenta-se mui-
outros cargos exercidos em dezesseis anos de car- to mal, e os casos de desnutrição infantil crescem
reira. em níveis insuportáveis.

Sr. Presidente. a hierarquia e a disciplina são Segundo levantamento realizado pelo Dieese,
as bases institucionais da Polícia Militar de Pemam- os gastos com alimentação das famílias mais pobres
buco. e efetivamente a Tenente-Coronel Eunice Ro- correspondem. em média, cerca de 40% das despe-
cha não terá dificuldades em cumprir sua missão, sas mensais, diminuindo o percentual na medida em
trabalhando de forma integrada com todos os poli- que aumenta a re~.
ciais militares do 182 BPM. O Comandante da Polí- Não há dúvida alguma de que para as famílias
cia Militar de Pemambuco, cal. Antônio Menezes mais pobres a alimentação é, isoladamente, o item
sabe que da atuação da Tenente-Coronel Eunice mais importante de consumo, seguido por habitação
Rocha muito depende o futuro das mulheres na cor- e transporte.
poração. É um desafio. Se for aprovado, o trabalho Para uma família pobre que chega a compro-
da Tenente-Coronel Eunice Rocha abrirá as portas meter entre 40% e 50% de sua renda com alimenta-
para as demais mulheres militares. mas, se ocorrer o ção, a redução ou isenção de impostos, como o
contrário, setores conservadores usarão o resultado ICMS, significaria mais comida na mesa e o consu-
para impedir a ampliação das atividades das mulhe- mo de alimentos de maior qualidade, permitindo uma
res no serviço policial militar. vida mais digna aos trabalhadores e às pessoas me-

Sr. Presidente. a Tenente-Coronel Eunice Ro- nos favorecidas da sociedade.
cha parece ter nascido para ser primeira em sua ati- E a redução ou isenção de impostos na área
vidade. Primeira mulher cadete da Polícia Militar pri- da alimentação não é algo impraticável nem chega a
meiro lugar entre as mulheres no vestibular p~ra o ser medida de país pobre ou rico, já que há muitos
Curso Feminino de Oficiais (CFO) e primeiro lugar exemplos no ~undo, t~n~o ~: um c?mo ~e outro.
no concurso para mulher da Polícia Militar. adotando medidas de dlmlnUlçao da tnbutaçao sobre

P - f . à d f" " . alimentos.ara nao uglr regra, o esa 10: pnmelra mu- "" ".
Iher a atingir o posto de Tenente-Coronel da Polícia Modem~mente~ as prátl~s Intemaclo~als, ado-
Militar no Brasil e de comandante de batalhão mas- tad~s por muitos palse~, ~ar~'lInha no sentido ~e re-
culino. duçao da carga tnbu!ána InCidente sobre os ahmen-

" " tos. aumentando os Impostos sobre as grandes for-
O Govemador Miguel Arraes acredita que a tunas e sobre .o patrimônio das camadas sociais

Tenente-Goronel Eunice Rocha está preparada para mais ricas.
supe~r as dificuldades e os preconceitos. A alíquota zero para alimentos básicos é ado-

E nosso escopo formular à diligente Tenente- tada. por exemplo, no Chipre, na Irlanda, na Hun-
Coronel Eunice Rocha augúrios de perenes felicida- gria, em Portugal, no Reino Unido e no México. A
das, aliados aos votos de pleno êxito no desempenho isenção é o procedimento utilizado na Suíça, na Ar-
da nova e importante missão de comandante do 182 gentina. na Colômbia. na Costa Rica. em Honduras.
BPM nas cidades do Cabo e de lpojuca. Sucesso! no Paraná, no Paraguai, no Peru e na Venezuela.
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Já a utilização de alíquotas reduzidas sobre os assim comentava a tentativa do então Presidente
alimentos básicos é introduzida na Alemanha, na dos EUA de barrar o acesso a tais provas pelo Con-
Àustria, na Bélgica, na Espanha, na França, na Ho- gresso norte-americano:
landa, na Itália, em Luxemburgo, na Suécia, na Tur- Nixon criou um pod~r paralelo e, para defendê-
quia e no Uruguai. lo, usou todas as artimanhas de que foi capaz, des-

O Brasil, que aplica pesada carga tributária so- de o disfarce de seus atos ilegítimos, através da jus-
bre os alimentos, deveria seguir o exemplo dos paí- tificativa da -segurança nacional-, até as interpreta-
ses que isentam de imposto inúmeros produtos ali- ções da lei capazes de tomá-lo acima de qualquer
mentícios básicos para a população mais pobre, ou investigação. O artigo de Jenhym mostra que a Casa
mantêm alíquota zero. Branca ampliou sua burocracia, concentrou pOOl?r

Mais uma vez, portanto, faço este alerta em sobre as questões internas e externas, passou a
defesa de uma legislação tributária de menor impac- funcionar à margem - embora nem sempre i1egal-
to sobre os alimentos, tarito na produção quanto na mente - dos anais da informação e decisão existen-
comercialização, permitindo assim o acesso mais tes e públicos. Resultado: o presidente criou uma
amplo das populações pobres ao que é mais essen- presidência fantasmagórica mas ativa, para a qual o
cial em suas vidas: a alimentação. segredo, a decisão pseudodemocrática acima de

Sr. Presidente, peço a V. ex- que autorize a di- controles políticos e a arbitrariedade conseqüente
vulgação deste pronunciamento no programa A Voz iam substituindo as determinações institucionais.
do Brasil e jornal Hoje na Câmara. Sr. Presidente, este artigo agora me mostra

A SRA. SANDRA STARLlNG (Bloco PT - MG. que o Presidente sofre da amnésia oportunista.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, É inacreditável que o homem que escreveu tal
srªs e Srs. Par1amentares, por coincidência, meu passagem, plena de acertadas críticas e advertên-
pronunciamento diz respeito não apenas aos episó- cias, seja o mesmo que, hoje em dia, se empenha
dios ocorridos até agora, mas também à tentativa de em impedir a imprescindível investigação do escân-
evitar a punição acontecida hoje. dalo da compra de votos, através do único mecanis-

Na realidade, agora entendo por que o Presi- mo capaz de realizá-Ia a contento: a CPI.
dente Fernando Henrique Cardoso, em célebre rom- Ressalte-se que a instalação imediata da Co-
pante de sinceridade, disse para esquecermos o que missão Par1amentar de Inquérito é uma reivindica-
escreveu. Eu pensava tratar-se dos livros de teoria, ção legítima não apenas do bloco da Oposição,
mas, pesquisando os trabalhos de S. EJ(§, encontrei como quer fazer crer falaciosamente o Governo,
artigo publicado no jornal Opinião, em 1974, a pro- mas de toda a sociedade civil. De fato, a cidadania
pósito das tentativas de Nixon de impedir as investi- brasileira, cansada e desiludida, não aceita mais
gações do Congresso norte-amerciano sobre o es- atos de corrupção. E a voz rouca das ruas está a gri-
cândalo de Watergate. tar: -CPI já!

Na época, tal frase foi interpretada como um si- Resta ver se o Presidente da República, ao in-
nal de ruptura ideológica como o seu passado. O an- sistir nesta inútil e tola resistência à apuração de
tigo sociólogo, um dos maiores expoentes da Teoria toda a verdade referente ao caso em pauta, não
da Dependência e ativista combativo contra a ditadu- está incorrendo em outra ruptura, muito mais séria
ra militar, dava lugar ao político conservador, social- do que as duas primeiras: a ruptura ética com um
democrata no discurso e estritamente neoliberal nas passado limpo.

praxes. Durante o discurso da srª Sandra Star-
Entretanto, em face do caso inominável da ling, o Sr. Ubiratan Aguiar. 19 Secretário,

compra de votos para a aprovação da emenda da deixa a cadeira da presidência, que é ocupa-
reeleição, parece que agora a frase acima mencio- da pelo Sr. José Maurício, 1Q Suplente de
nada ganha novo significado: a de ruptura com a sua Secretário.
outrora ferrenha crítica aos métodos ilegítimos e ar-
bitrários usados por alguns governos para se prote- O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Conce-
ger contra denúncias procedentes. do a palavra ao Deputado Enio Bacci.

Com efeito, FHC, em artigo a que me referi, de O SR. ENIO BACCI (BlocoIPDT - RS. Pronun-
título -Um Nixon acima de qualquer suspeita-, intro- cia o seguinte discurso.) Sr. Presidente, srªs e Srs.

. dutório de uma coletânea de ensaios sobre as gra- Deputados, o Presidente FHC anunciou 1997 como
vaçóes secretas de Nixon no escândalo Watergate, o ano da saúde pública.
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o Plano de Metas existe, sendo um conjunto
de boas intenções, mas carece de recursos.

As filas nos postos do INSS e nos hospitais pú
blicos apresentam um quadro dramático; nem os pa
cientes com câncer escapam.

É dantesco observar doentes idosos sofrendo
em filas, clamando por piedade e atendimento.

Não existe uma política de medicamentos que via
bilize o acesso a estes pela população carente no País.

O desespero assola milhares de brasileiros po
bres, que não possuem condições de realizar exa
mes essenciais para a saúde.

Milhares de mulheres pobres morrem de cân
cer de mama, por não terem acesso às elitizadas
mamografias no momento oportuno.

O quadro é grave. E o Ministro da Saúde, apesar
de toda a boa vontade, nada poderá fazer sem recursos.

O SR. CHICO DA PRINCESA (PTB - PRo sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, SrlIs e Srs. Deputa
dos, apresentarei à Mesa projeto de lei para obrigar as
instituições financeiras a honrarem, dentro do limite de
garantia exPresso, os cheques especiais emitidos por
seus clientes.

Justifico meu projeto de lei dizendo que as re
feridas instituições cobram de seus clientes a elabo
ração de cadastro, para que possam ser classifica
dos como especiais e para se detenninar o valor-li
mite dos cheques de sua emissão. Então, não é jus
to que eles sejam devolvidos e que o já sacrificado
pequeno comerciante arque com mais esse prejuízo.

Era o que tinha a dizer.

O SR. HERMES PARCIANELLO (BlocoIPMDB
- PRo Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sr'!s e Srs. Deputados, o projeto de lei que
tramita nesta Casa sobre a regulamentação da pro
fissão de dentista prático constitui-se num retrocesso
que o bom-senso jamais poderá pennitir, à vista de
sua inutilidade e seu flagrante anacronismo.

Os tempos hoje, nobres colegas, não são
aqueles em que, à falta de preparo acadêmico, o
profissional fo~ado na política dos escritórios, das fá
bricas, das redações dos jomais, dos consultórios
médicos e dentários era, com quase exclusividade, o
responsável por orientar, por aliviar dores e padeci
mentos, por opinar sobre todas as coisas, por fazer
e desfazer, tendo por fundamento tão-só o empiris
mo, a vivência do dia-a-dia e a intuição. sem os
meios da ciência, da tecnologia e da técnica, sem
conhecimentos além de parca noção da profissão
exercida, esses curiosos deram, no passado não

muito distante, sua contribuição em todos os campos
de atividade.

A realidade, porém, mudou. Por maior que seja
o atraso, por mais incutidos que sejam alguns hábi
tos antigos, notadamente no interior, nas comunida
des onde mal chegam a educação e o esclarecimen
to, onde a notícia não é ainda um bem acessível a
todos os cidadãos, mesmo aí, as expectativas estão
modificadas. Vive-se, em todo lugar, em maior ou
menor intensidade, sob a influência da globalização,
de infonnação e de infonnatização.

O Brasil, em vários aspectos, tenta modemizar
se, acompanhar o passo do mundo, porque assim
lhe está sendo exigido. Mas esse processo não pode
desprezar uma ótica humanitária. o desenvolvimento
pretendido para os próximos anos deve estar acom
panhado da melhoria das condições de vida dos bra
sileiros - nisso creio estarmos todos concordes.

Assim, é de lamentar que nos vejamos diante do
risco de involuir do ponto de vista social: no lugar da
universalização do tratamento odontológico de qualida
de, ao cidadão será oferecido o atendimento do dentis
ta prático. Eis uma nova perda, desta feita revestida da
ameaça de se deteriorarem mais ainda os precaríssi
mos padrões de saúde bucal do povo, algo que, por
razões óbvias, não pode ser corrigido depois.

As escolas de formação odontológica, de nível
superior, habilitam profissionais para amplo âmbito
de atuação, muitíssimo mais complexo do que a
mera extração dentária, prática muito em voga, ain
da, entre os menos favorecidos, que, nem por isso,
deve ser consagrada. Em quantidade e qualidade,
essas escolas estão hoje espalhadas por todo o
País, disseminando uma mentalidade de prevenção
e reabilitação que pretere condutas radicais, entre os
leigos. Infelizmente os bons resultados ainda estão
por surgir, dificultados que são por fatores de ordem
econômica e cultural, nunca em razão da escassez
de cirurgiões-dentistas, que foram preparados para
esse trabalho ao longo de anos de estudos de gra
duação e de especialização, no mínimo.

Não há, Sr. Presidente, deficiência numérica,
propriamente dita, na especialidade, senão má distri
buição geográfica dos cursos e do contingente de
profissionais formados. Na Região Sudeste, existe
um cirurgião-dentista para cada grupo de 769 habi
tantes; na Região Sul, a proporção é de 1 para
1.153; na Região Centro-Oeste, de 1 para 1.400; na
Região Norte, de 1 para 3.140; na Região Nordeste,
de 1 para 2.524, embora se verifique que, nesta, o
número de profissionais esteja aumentando em per
centuais superiores ao crescimento demográfico.
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A falta de homogeneidade inter-regional, por si, imperioso que o Governo Federal incentive a indus-
não justifica a alternativa ora pretendida. Classificar trialização do Mato Grosso do Sul neste setor.
o atendimento em primeira, segunda e terceira cate- Além disso, com o advento do Mercosul, esta-
gorias é algo que se assemelha a dividir os cidadãos mos reivindicando que esse mercado esteja centrali-
em classes sociais incomunicáveis e intransponíveis, zado no Mato Grosso do Sul, por sua posição estra-
uma vez que os ricos terão sempre os melhores ser- tégica, sendo escolhida Campo Grande como capital
viços, enquanto que aos mais pobres estará reserva- do Mercosul.

da a discriminação de sempre. Sr. Presidente, peço a V. Exª que autorize a di-
Ficam, portanto, indagações que intrigam: será vulgação deste pronunciamento no programa -A Voz

essa a via que desejamos trilhar rumo à justiça so- do Brasil- e no jornal Hoje na Câmara•
.cial? É, por acaso, tratando o semelhante como de- O SR. OCTÁVIO ELfslO (PSDB - MG. Pro-
sigual que estaremos humanizado o papel do Esta- nuncia o seguinte discurso.) _ Sr. Presidente, srªs e
do? Não merece o homem simples as preocupações Srs. Deputados, estiveram hoje em Brasnia dirigen-
da ética, os recursos da boa técnica, das modernas tes das instituições federais de ensino superior de
descobertas e das recentes conquistas científicas?

Minas Gerais, que se reuniram com parlamentares
Não é, ele, tal como os demais cidadãos, digno do mineiros.
esl'Mro, do cuidado, do atendimento especializado e
da sofisticação, no que tudo isso possa importar em Relataram as ações que vêm fazendo, em con-
serviços, em equipamentos, em materiais, assim junto com as Prefeituras e o Governo do Estado,
como em controle de qualidade adequados? para o desenvolvimento de regiões carentes de Mi-

Todos dirão que sim. Mas não há duas formas nas: norte, Jequitinhonha, Rio Doce.
de consegui-lo, apenas uma: valorizando a Odonto- Falaram do programa de incubadoras de em-
Iogia brasileira. presas e dos trabalhos de cooperação com peque-

Sr. Presidente, aproveito para anunciar que nos produtores rurais, além do apoio aos programas
apresentei à mesa um pedido de informações nos de saúde dos municípios e da manutenção dos qua-
seguintes termos: tro hospitais universitários do Estado.

Solicito informações ao Sr. Ministro do Trabalho O sistema federal de ensino superior tem papel
sobre a aplicação dos recursos do Programa de Gera- estratégico para o desenvolvimento integral e har-
ção de Emprego e Renda, PROGER, nos estados da monioso do País, por sua grande capilaridade, com
Federação, nos exercícios de 1995,1996 e 1997. unidades em todos os Estados.

Sr. Presidente, peço a V. Exª que autorize a di- Pelo depoimento dos dirigentes universitários
vulgação deste pronunciamento no programa -A Voz mineiros, tivemos informações sobre o importante
do Brasil- e no jornal Hoje na Câmara. trabalho que vêm desenvolvendo em ensino, pesqui-

O SR. MARÇAL FILHO (BlocolPMDB - MS. sa e extensão, na formação de uma elite de compe-
Pronuncia o Seguinte discurso.) - Sr. Presidente, tência. Só a UFMG, nos seus setenta anos, formou
sr-s e Srs. Deputados, sempre que vemos o esforço 11 mil médicos.
do Governo em tentar mudar a tendência da indus- Em Minas, a rede universitária pública tem sido
trialização do nosso País, direcionando incentivos importante fator de atração de investimentos para o
fiscais para regiões mais pobres, ficamos indignados Estado e os dirigentes solicitaram apoio dos Parla-
com a ausência do Centro-Qeste nesse bojo, nós, mentares para aprovação da PEC da Autonomia.
que residimos no Mato Grosso do Sul, Estado total- Sr. Presidente, peço a V. Exª a transcrição nos
mente carente dessa alavanca de desenvoMmento, Anais da Casa de documento sobre a educação su-
que necessita e é dependente de ações marcantes perior em Minas Gerais.
da esfera governamental.

Estado eminentemente agrícola, vivendo quase
que exclusivamente da produção de carne e grãos,
precisa de maior diversificação de sua economia.
Entretanto, é necessário que esses estímulos respei
tem a vocação natural de cada lugar. No caso espe
cífico de nosso Estado, o pouco investimento na
área industrial ultimamente feito tem sido concentra
do na área de produção agropecuária. Portanto, é



13520 Quinta-feira 22 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 1997

Não podemos deixar de registrar nossa Histó
ria e, muito menos, deixá-Ia esquecida.

Milhares de profissionais, graduados em nos
sas instituições, têm dado grande contribuição para
a melhoria da qualidade de vida e o desenvolvimen
to tecnológico do Brasil.

Milhares de pessoas, comunidades inteiras,
têm se beneficiado da nossa extensão e da nossa
pesquisa.

Nosso trabalho preconiza o ensino, a pesquisa
e a extensão, em busca de uma sociedade melhor e
de um País afinado com o verdadeiro conceito de ci
dadania.

Educar é desenvolver.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE
MINAS GERAIS - UFMG

Ao UFMG foi fundada em 1927, com a missão
de atuar como centro de produção de conhecimento
para promover o desenvolvimento econômico e s0

cial do Estado e do Pais. Ao completar 70 anos,
compreende 19 unidades acadêmicas, com 94 de
partamentos, uma escola de 151 grau e duas de 211,

além dos órgãos e setores administrativos. No cam
pus da Saúde, funciona o Hospital das Clínicas,
considerado centro de mfarência e excelência. A
Universidade conta, ainda, com um espaço de 63 mil
metros quadrados ocupados por laboratórios. Possui
também salas de aulas práticas, um hospital veteri
nário, duas fazendas experimentais e quatro bioté
rios.

Atualmente, são oferecidos 45 cursos de gra
duação (sendo nove deles em horário noturno), 43
cursos de especialização e residência médica, 53
mestrados e 29 doutorados, além de 101 cursos e
136 projetos de extensão. As atividades de ensino,
pesquisa e extensão, objetivos fundamentais da ins
tituição, envolvem 2.463 docentes efetivos, além de
docentes substitutos, 4.842 técnicos administrativos
e 22.600 estudantes regularmente matriculados.
Sessenta e cinco por cento dos docentes possuem
pós-graduação, sendo 29% doutores.

Entre os centros de ensino e pesquisa, desta
cam-se o Centro de Conservação e Restauração de
Bens Culturais Móveis (CECOR), o Museu de Histó
ria Natural e Jardim Botânico, o Centro de Geologia
Eschwge, o Centro de Desenvolvimento e Planeja
mento Regional (CEDEPLAR), o Centro de Pesquisa
em Música Contemporânea, o Centro de Microsco
pia Eletrônica, o Laboratório de Computação Científi
ca, o Observatório Astronômico, a Editora UFMG, o
Centro Cultural, Coral Ars Nova, o Centro Esportivo

Universitário, o Teatro Universitário, além da Biblio
teca Universitária, que conta com um acervo de mais
de 796 mil volumes, distribuídos entre títulos de mo
nografias, exemplares e periódicos.

Ao longo de sua história, a UFMG tem-se pau
tado pela busca constante da excelência no ensino,
na pesquisa e na extensão, procurando antecipar o
futuro através da construção do saber, sem perder
de vista a sintonia com as demandas atuais da so
ciedade.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ViÇOSA

No ano em que comemora seu 702 aniversário,
a Universidade Federal de Viçosa (UFV) cada vez
mais se insere decisivamente no desenvolvimento
de Minas Gerais e, por extensão, do Brasil. Funda
mentada na trilogia ensino-pesquisa-extensão, a
UFV possui 25 cursos de graduação e 18 de pós
graduação, distribuídos nos quatro Centros: de Ciên
cias Agrárias; de Ciências Biológicas e da Saúde; de
Ciências Exatas e Tecnológicas; e de Ciências Hu
manas, Letras e Artes.

Os resultados da investigação científica têm
proporcionado grandes avanços tecnológicos e con
tribuído para melhorar a qualidade de vida no País.
Pesquisas com soja, milho, café e feijão e a utiliza
ção da Biotecnologia avançada nas áreas de Son
das Biológicas, Cultura de Tecidos Vegetais, Saúde
Animal e Fermentações Industriais, por exemplo,
apontam para uma contribuição significativa da UFV
nos avanços tecnológicos do Brasil. O desenvolvi
mento de softwares em Agribusiness, Construção
Civil, Indústrias de Alimentos, Análises Estatísticas e
Gerenciamento de Instalações são outros pontos
que comprovam a excelência da Universidade Fede
ral de Viçosa, que contribui, com sua parcela, para o
crescimento da sociedade.

A relação universidade-comunidade tem sido
fortalecida a partir de atividades extensionistas de
grande participação comunitária, a exemplo da Se
mana do Fazendeiro que, desde 1929, tem atraído
milhares de produtores rurais e suas famílias para o
repasse de novas tecnologias aqui desenvolvidas.
Paralelamente, outras atividades de extensão uni
versitária complementam esta integração comunitá
ria, como seminários, semanas acadêmicas, con
gressos e programas de atendimento direto à socie
dade, como o Programa Gilberto Melo, do qual parti
cipam estudantes de todos os cursos da UFV.

A estreita relação com a sociedade pode ser
enfatizada por meio dos programas de Planejamento
Urbano e Rural, de Ensino de Ciências e de Lín-



CEFETIMG - 86 ANOS DE ENSINO DE QUALIDADE

Ao completar 86 anos de existência, o Ce
fetlMG conseguiu manter a tradição de ser o mais
conceituado centro de formação técnica de profissio
nais que atuam no setor produtivo de Minas Gerais,
na pesquisa aplicada à área tecnológica do País.

Possui, atualmente, mais de 6.500 alunos, 500
professores e 440 servidores, orçamento para 1996
de 33 milhões e oferece cursos de 2º grau técnico
nas áreas de Edificações, Eletrornecânica, Eletrôni
ca, Eletrotécnica, Estradas, Informática, Mecânica,
Química e Saneamento.

Na área do ensino superior, são oferecidos cur
sos de graduação em Engenharia Industrial Elétrica,
Engenharia Industrial Mecânica, Tecnólogo em Nor
malização e Qualidade Industrial e Formação de
Professores para CJ Ensino Técnico. Na Pós-Gradua
ção, existem cursos de especialização em Gerência
e Tecnologia da Qualidade, Geotécnica Aplicada,
Instalações Prediais, Topografia, Educação Tecnoló
gica, Teoria e Prática do Ensino Técnico, Eletrônica
Industrial Assistida por Computador, Sistemas Elétri
cos de Potência, Química Aplicada, Tecnologia dos
Materiais de Construção. Existe ainda o mestrado
nas áreas de Educação Tecnológica e Manufatura
Integrada por Computador.

O propósito amplo do CefetlMG pode ser sinte
tizado na excelência de desenvolvimento do ensino,
da pesquisa e da extensão, com relevância para a
execução de projetos e para a realização de investi
mentos que resultem no fortalecimento e aprimora
mento do programa geral acadêmico da Instituição.

O CefetlMG vem tomando medidas modem
izadoras para atender a demanda insatisfeita de téc
nicos de nível superior e especialistas no mercado,
para garantirem o processo de expansão da econo-

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)
não é apenas um pólo difusor de conhecimento e de
cultura, mas está presente de forma efetiva na vida
econômica, na geração de empregos e na circulação
de renda da cidade e da região. Como Instituição, a .
UFJF participa ativamente do cotidiano de Juiz de
Fora. São mais de três mil servidores, entre ativos e
inativos. Distante da frieza dos números, este dado
tem uma grande conotação humana: são, pelo me
nos, nove mil pessoas dependendo diretamente da
UFJF. '

Com um orçamento anual que se tem fixado na
casa dos 50 milhões de reais, destinados, em sua
maior parte ao pagamento de pessoal e à compra de
material, a Universidade se transformou num centro
influente da economia local. O pagamento dos salá
rios gera divisas para o município, com a circulação
de capital entre comércio e prestadores de serviço.
Além disso, a UFJF participa ativamente da vida da
comunidade, firmando parcerias e convênios, que
são vias de mão dupla: favorecem as instituições
conveniadas e formalizam a vocação da Universida
de, voltada para as atividades de ensino, pesquisa e
extensão.

A UFJF, fundada em 1960, partir da reunião de
escolas quase centenárias, é reconhecida, hoje,
como um centro de excelência em todo o sudoeste
mineiro. Através da capacitação de mão-de-obra, do
nível dos cursos técnicos, de graduação e de pós-
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guas, de Análise do Custo de Vida e de Economia graduação, a Universidade tem formado novos em-
Familiar. Quanto fi saúde, pesquisas desenvolvidas preendedores e influenciado, de forma direta, na
na UFV e estendidas à sociedade de uma maneira atração de investimentos para a região. Seja como
geral facultam estudos sobre Aptidão Física e Nutri- mantenedora de um dos poucos hospitais públicos
ção, passando por este último pesquisas quanto ao da região, seja como proprietária do maior teatro de
desenvolvimento do leite hidrolisado, voltado para a Minas Gerais e um dos mais expressivos do Brasil, o
parcela de pessoas que apresentam intolerância ao Cine Theatro Central, a Universidade Federal de
leite e que equivale a cerca de 1/5 da população Juiz de Fora cumpre seu compromisso com Minas e
mundial. está pronta para desempenhar seu papel no desen-

Enfim, a Universidade Federal de Viçosa, den- volvimento regional, através da proposição de políti-
tro de suas mais de três mil linhas de pesquisa, con- cas de ação, da contribuição ao estudo de tecnolo-
templa a sociedade mineira e, por extensão, a brasi- gias adequadas ao perfil da região e da formação de
leira, com os trabalhos comunitários, auxiliando o quadros estratégicos que atuem no novo cenário
desenvolvimento de pessoas e de comunidades, ao mundial.
repassar as novas tecnologias pesquisadas em seus
laboratórios bem equipados. Com o esforço conjunto
de professores, estudantes e funcionários, a UFV
aparece no contexto universitário nacional como cla
ra manifestação de preocupação com o futuro do
Brasil e com a melhoria da qualidade de vida do bra
sileiro.



A instituição conta com 264 servidores e 1.049
alunos da graduação e pós-graduação, que prestam
serviços à comunidade, através do seu maior projeto
de extensão, o PIS - Programa Integrado de Saúde,
que atende uma população de aproximadamente 12
mil pessoas por ano em Alfenas e cidades vizinhas e
ainda com produtos e serviços da Farmácia-Escola,
do Laboratório Industrial Farmacêutico da Efoa
(L1FE), do Laboratório Central de Análises Clínicas e
das Clínicas Odontológicas.

Na área de pesquisa, a Efoa conta com os dois
programas científicos: o PET - Programa Especial
de Treinamento, voltado para a melhoria da qualida
de de ensino dos alunos, preparando-os para a pós
graduação, financiado pela CAPES (Coordenação
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior);
e o PIBIC - Programa Institucional de Bolsas de Ini
ciação Científica, que inicia o aluno no domínio das
técnicas e métodos científicos, sendo subsidiado
pelo CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico).

Telefone (035)292-1717 e Fax (035)292-1722.
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mia mineira, sobretudo com a dinamização de p6Ios in- ltajubá, verdadeiro programa de desenvolvimento do
dust~~ existentes e a instalação de novas regiões in- município e elemento chave do processo de integra-
dustnaJS no Estado, geradoras de empregos e renda e ção definitiva da Escola à sociedade onde se insere.
que resultarão num processo irreversível de ocupação
espacial mais hannônicà do Estado e melhor equilíbrio ESCOLA DE FARMÁCIA E ODONTOLOGIA DE
na distribuição de renda e no crescimento observados ALFENAS - EFOA
entre os municípios do Estado. Fundada em 3 de abril de 1914, por João Leão
ESCOLA FEDERAL DE ENGENHARIA DE ITAJUBÁ de Faria, a Escola de Farnlácia e Odontologia de AI

fenas (EFOA) é uma Instituição Federal de Ensino
A Escola Federal de Engenharia de ltajubá, Superior especializada na área de saúde. Foi federa-

EFEI, localizada no sul de Minas Gerais, é uma insti- Iizada em 1960, através do decreto do então Presi-
tuição tecnológica de ensino superior. Uma das mais dente da República Juscelino Kubistchek.
antigas e mais bem sucedidas Escolas do país, nas A Efoa está localizada em Alfenas, sul de Mi-
suas áreas de atuação, as engenharias Elétrica e nas Gerais, a 379km de Belo Horizonte, 350km de
Mecânica, a EFEI, sempre soube tirar proveito da São Paulo e 500km do Rio de Janeiro. Alfenas é co-
sua tradição histórica de 83 anos, para formar e en-
tregar ao País engenheiros que aliam à sua compe- nhecida como a -Atenas- sulmineira pela tradição de

suas escolas de ensino superior, e também secun-
tência técnica indiscutível, uma formação global de dárias, e a Efoa tem significativa representatividade
cidadãos conscientes e atuantes. Corno consequên-
cia, muitos de seus egressos, além de se destaca- na história da cidade, pois foi a primeira instituição

rem pelos serviços profissionais que prestaram ou ~~~~~i~~~:~~a~ae~:n~:d::~~:d:~ã~~~~:
prestam em importantes empresas no País e no ex- tiam na época.
teriar, têm-se sobressaído pela sua atuação no mun-
do empresarial e na vida política do país, nos seus Oferece, anualmente, 40 vagas para o curso
escalões mais elevados. Antiga, mas permanente- de Enfermagem e Obstetrícia, 80 vagas para Farmá-
mente rejuvenescida, a Escola investe, atualmente, cia-Bioquímica, 100 vagas para o curso de Odonto-
no fortalecimento de uma característica que sempre Iogia, pós-graduação/especialização em Periodontia,
lhe foi peculiar: a de instituição empreendedora. Esta Endodontia, Prótese Dentária, Dentística Restaura-
faceta, pode-se identificar em ações corno a de dora e mestrado em Ciências Biológicas, área de
agente multiplicador de outras faculdades (INATEL, Farmacologia e em Odontologia, área de Endodon-
FECI) e a de núcleo de criação e de pólo de atração tia.
de empresas para o município e para a região (HE
L1BRÁS, COFAP, GEC-ALSTHON-BALTEAU). Hoje,
tal característica acentua-se através da expansão dos
seus cursos de graduação, em áreas tecnológicas e
de administração compatíveis com a modernização e a
dinâmica do mercado de trabalho; pelo elevado grau
de capacitação formal do seu corpo docente; pelos ní
veis crescentes da: sua produção científica; pela con
sequente consolidação do seu sistema de pesquisa e
pós-graduação, onde despontam cursos de especia
lização, mestrado e doutorado; pela atualização dos
seus programas de educação continuada, por onde
já passaram mais de 50.000 engenheiros e técnicos
de empresas de todos os setores e regiões do País;
pela implantação de técnicas inovadoras de ensino
orientadas para a formação empreendedora dos
seus alunos; pelo fortalecimento de parcerias efeti
vas com o setor empresarial; pelo apoio à criação de
empresas nascentes; pela participação em progra
mas de apoio ao ensino local e regional do 12 e 2/2
graus e pela idealização e coordenação, em parceria
com as forças vivas locais, do Projeto Tecnópolis de



Maio de 1997 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 22 13523

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

Criada em 1969, a partir da fusão de faculda
des isoladas, e federalizada em 1978, a Universida
de Federal de Uberlândia (UFU) oferece 28 cursos
de graduação, seis de mestrado, dois de doutorado,
48 cursos de especialização e 11 de extensão.

Empenhada em garantir uma educação pública
de qualidade, a UFU conta com mais de mil profes
sores e quase quatro mil técnicos-administrativos,
sendo que, destes, parcela expressiva trabalha em
seu Hospital de Clínicas. Além do ensino curricular,
a UFU oferece aos seus 10 mil estudantes várias
oportunidades de desenvolvimento pessoal, por
meio de programas de monitorias e de iniciação
científica, do Programa Especial de Treinamento
(PET) e de estágios.

A valorização das pesquisas, com a abertura
de canais para a captação de recursos externos, é
uma prioridade da instituição, na busca permanente
da produtividade e da excelência acadêmicas.

Voltada para a comunidade local e regional, a
UFU realiza ações de extensão que abrangem o ofe
recimento de ensino de 12 e 2º graus, práticas de de
senvolvimento comunitário, atividades artístico-cultu
rais e a integração universidade-empresa.

Com a consciência do presente, a UFU vive o
desafio de sua construção cotidiana corno instituição
democrática, solidária, criativa e produtiva. Somente
assim ela pode continuar a investir na excelência
acadêmica e na eficiência administrativa e a poten
cializar ao limite os recursos internos, para garantir
qualidade às ações de ensino, pesquisa e extensão.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

As áreas de Pesquisa, Ensino e Extensão da
Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) apresen
tam resultados com aplicação social de clara relevân
cia No campo tecnológico, experiências aplicadas me1ho
ram a qualidade de gemas e difundem o uso do aço (estru
turas meIáIicas) na construção civil O programa Compro
misso, multidisciplinar, trabalha com 180 famílias do
bairro Nossa Senhora do Carmo, oferecendo desde
exames clínicos e laboratóriais e avaliação nutricional
até estudo de morros e encostas, com marcação de l0
tes, atendendo a urna exigência topográfica regional.

Os moradores, por sua vez, recebem aulas
práticas de artesanato ·renda Marafunda·, de inspi
ração barroca, visando uma futura cooperativa do
gênero. Programas pedagógicos com centenas de
alunos são rotina. Há 16 anos a Instituição oferece o
Curso Geral de Obras e de Soldagem Industrial para
60 adultos desempregados. O Programa •Jovens de

Ouro· atende 52 crianças de risco social, em que as
famílias recebem até um salário mínimo por mês,
com cursos de habilitação profissional. O Laboratório
da Escola de Farmácia realiza, anualmente, uma
média de 30 mil exames de rotina, gratuitos, para
um universo de sete mil pessoas. O projeto ·Consul
toria Júnior em Nutrição·, composto por alunos,
atende empresas para análise de água, ambiente e
alimentação, com treinamento técnico-pedagógico.

O curso de computação, embora novo, já pro
duziu profissionais premiados nacionalmente. Enfim,
poucos brasileiros sabem que o consumo do broto
de samambaia do tipo Pteridium aquilinum aumenta
em 5,4 vezes a possibilidade de se contrair câncer
no estômago e esôfago. A planta é popular na re
gião, corno seria em qualquer outra do País, desde
que estivesse a 700 metros de altitude, como é o
caso de Ouro Preto. A UFOP, por sua vez, quer ma
peá-Ia através de satélites, acompanhada de progra
ma de controle, como ocorre na Europa.

A UFOP possui 2.500 alunos, tem dois vestibu
lares anuais e é fonte de emprego direto para mais
de 800 trabalhadores.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS

A Universidade de Lavras (UFLA), sucessora
da Escola Superior de Agricultura de Lavras (ESAL),
é especializada em Ciências Agrárias. Ao longo dos
seus 88 anos de fundação, vem se destacando na
formação de profissionais altamente qualificados
para gerir uma agropecuária moderna, condizente
com a realidade e os anseios brasileiros, contribuin
do com o desenvolvimento tecnológico e político do
setor.

A transformação da Instituição em Universida
de, em dezembro de 1994, foi um reconhecimento a
sua inquestionável capacitação física e humana a
selViço do Ensino, da Pesquisa e da Extensão em
Ciências Agrárias. O campus Universitário possui
uma área de 600 hectares, sendo mais de 100 mil
metros quadrados construídos, que comportam 14
departamentos didático-pedagógico, 83 laboratórios,
biblioteca especializada, áreas para cultivo e criação
de animais, museus (Histórico e de Ciências) emis
soras de rádio, alojamentos, restaurantes e lancho
netes, ginásio poliesportivo e estádio de futebol,
agências do Banco do Brasil e dos Correios, hotel,
gráfica e cooperativa. A Comunidade universitária
conta, ainda, com selViços subsidiados de assistên
cia médica odontológica e psicológica.

A UFLA oferece seis cursos de graduação (Ad
ministração, Agronomia, Engenharia Agrícola, Enge-



Localizada na histórica cidade de Diamantina,
a Faculdade Federal de Odontologia de Diamantina
(FAFEOD) tem procurado, como instituição de ensi
no e ao longo de sua história, manter ativo, dinâmico
e atualizado seu sistema de ensino odontológico, em
nível de graduação e de pás-graduação, proporcio
.nando a seus acadêmicos desenvoltura e experiên
cia adequadas ao cumprimento de suas atividades
dissidentes.

A atividade de extensão é um ponto forte da
FAFEOD, que possui uma Clínica Extamural no Dis
trito de Senador Mourão, que atende aproximada
mente 300 pacientes por mês, além do atendimento
odontológico gratuito feito a toda a comunidade dia
mantinense e do vale do Jequitinhonha, por meio de
suas clínicas localizadas no prédio da Faculdade,
bem como o trabalho social e preventivo executado
nas escolas de 1!! e 2l! graus, periferias do município
e para a população carente dos distritos circunvizi
nhos.

O curso de pós-graduação strictu senso em
Odontologia, na área de concentração de Estomato
lagia, permite a busca de um conhecimento mais
aprofundado das doenças e condições carenciais de
saúde que afetamo vale do Jequitinhonha, propi
ciando também o estabelecimento de bases indicati
vas de soluções dos inúmeros problemas que afli-

A Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro
(FMTM), com sede em Uberaba, Minas Gerais,· é
uma Instituição de ensino mantida pelo Ministério da
Educação e do Desporto, .sob forma de Autarquia
Especial.

A FMTM possui os cursos de graduação em
Medicina (mais de 2.400 graduandos) e Enferma
gem (com aproximadamente 80 graduandos), além
de três cursos de mestrado e um de doutorado. São
dezoito os Programas de Residência Médica Oá ca
pacitaram 359 profissionais médicos) e seis cursos
técnicos de apoio à saúde, ministrados em seu Cen
tro de Formação Especial de Segundo Grau em
Saúde.

Em seus 43 anos de existência, a instituição
tem voltado especial atenção para os problemas de
saúde locais e regionais, se dedicando à pesquisa
na Doença de Chagas, parasitoses intestinais, es
quistossornose, leishmaniose e outras doenças tropi
cais endêmicas na região.

Na FMTM destaca-se a extensão/assistência
pelo seu Hospital Escola, considerado a referência
pela Comissão Paritária do Ministério da Saú
delMEC para aplicação do FIDEPS aos hospitais ve
terinários do SIH/SUS, tendo em vista a excelência
dos serviços prestados, como cirurgia cardíaca,
transplante de cónea e rins, tratamento de aidéticos
e ancologia, serviços que tomam a Instituição par-
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nharia Florestal, Medicina Veterinária e Zootecnia), ceira importante da Delegacia Regional de Saúde e
onze de mestrado, seis de doutorado. Através de da Secretaria Municipal de Saúde de Uberaba, de-

. sua Fundação (FAEPE) oferece, ainda, 15 cursos de senvolvendo projetos de orientação educativa em
especialização por tutoria à distância. Os estudantes saúde nas escolas, creches e outras instituições da
de graduação somam 1.6n, pás-graduação stricto Comunidade.
sensu, 450, e lato sensu, 1.112. As instalações físicas da instituição encontram-

Seu quadro de servidores é um dos mais en- se em boas condições, com laboratórios equipados,
xultos entre as universidades brasileiras. São 213 biblioteca ampliada pela Rede Mednet, excelentes
docentes do quadro permanente e 58 substitutos e recursos humanos, incluindo seu corpo docente,
visitantes, além de 414 técnicos administrativos. constituído de mestres e doutores, e alto nível de

A instituição é reconhecida, ainda, corno um seu pessoal técnico-administrativo.
centro gerador e difusor de tecnologia agropecuária. Além da formação de nível superior, existe
Suas linhas de pesquisa são direcionadas para tec- também o CEFORES - centro de Formação Espe-
nologias de preservação e manejo de áreas de solo, cial, que oferece cursos profissionalizantes de 1!!
vegetais, animais, meio ambiente, alimento, entre Grau (auxiliar de Enfermagem) e de 2º Grau (técnico
outras. A difusão de tecnologia é feita de várias for- em Enfermagem, Radiologia Médica, Patologia Clíni-
mas, sendo que as atividades mais abrangentes são ca, Nutrição e Dietética e Auxiliar de Farmácia).
o Projeto ·UFLA Itinerante· e o programa ·Minuto do O corpo docente é composto de doutores,
Campo·, veiculado pela rede Globo Minas em quase mestres e especialistas. O índice de Qualificação de
todo o Estado, há cerca de dois anos e meio ultima- Corpo Docente (lOCO) da FMTM é de 3,11, coloco-
mente com a participação das IFES mineiras. cando-a como urna das melhores faculdades do

FACULDADE DE MEDICINA DO TRIÂNGULO País.
MINEIRO FACULDADE FEDERAL DE ODONTOLOGIA DE

DIAMANTINA



Esta indiferença, esta distância que Fernando
Henrique tenta manter da crise é, no mínimo, de
cau.sar indignação. Hoje os jornais trazem a notícia
dos aumentos das passagens de ônibus no Distrito
Federal. Rapidamente fizemos os cálculos e consta
tamos que o trabalhador em Brasília que precisar uti
lizar dois ônibus para chegar ao trabalho, gastará
100% do salário mínimo. Chegamos a esse cálculo
considerando que o salário mínimo líquido tem o va
lor de R$1 i 0,00 e que um trabalhador que mora em
Taguatinga gastará para chegar ao Plano Piloto
R$1,25. Pegando para chegar ao seu trabalho o Cir
cular Retorno, ele gastará mais R$0,65, dando um
total de R$1,95. Ora, com esta matemática ele gas
tará exatamente R$110,OO. É claro que neste cálculo
estamos considf~rando sua ida e volta. A pergunta
que fica: e sua família? Ela não tem direito de ir e
vir? Seus filhos não têm nenhum direito de locomo
ção? Na verdade, não! O trabalhador que recebe sa
lário mínimo e· sua família nao têm direito a nada.
São ou não são cidadãos? Na lógica do Govemo, a
resposta é não.

O Governo vive tão fora da realidade que nega
reconhecer o resultado das pesquisas divulgadas
hoje, pelo IBOPE. Nelas, o apoio da população ao
Governo despenca 20%. Em março era de 70%. Se
gundo o diretor do IBOPE, Carlos Augusto Montene
gro, o reajuste de apenas R$8,OO dado ao salário
mínimo foi um dos principais fatores que contribuiu
para a queda da popularidade.
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gem a região. Ressalte-se, ainda, que o curso busca governamentais ante o sentimentr -.;.;3 revolta popu-
a investigação e aplicação de conhecimentos clíni- lar. O cinismo é tanto que chega 1 parecer inocên-
cos e científicos, formando profissionais voltados cia. É como se o primeiro escalão do Governo, co-
para prevenção, diagnóstico, preservação e trata- meçando por Fernando Henrique e D. Ruth, ficasse
mento, o que irá proporcionar um entendimento realmente surpreso com a ingratidão do povo brasi-
aprofundado e o combate a inúmeras patologias e leiro, que tudo lhes deve pela imensa felicidade pro-
ao precário estado de saúde da população. porcionada nestes anos do real e agora lhes vira as

A FAFEOD - a partir do próximo ano, colocará costas, justamente quando estão chegando as elei-
em funcionamento o curso superior em Enferma- çoos presidenciais.

gem, uma antiga aspiração das comunidades do de- Parece que não há nenhuma base real para a
sassistido vale do Jequitinhonha, com o aproveita- insatisfação popular. Não há arrocho, não há crise
mente de sua área física e de seus recursos huma-

na educação, a saúde não está abandonada, não há
nos disponíveis. Serão oferecidas 30 vagas anuais. desvio de recursos para banqueiros, não há violên-
Com esta meta atingida, a FAFEOD baseia-se na cia generalizada, não há desemprego, não há meni-
premência de elevação da qualidade de vida das pc- nos, meninas, homens e mulheres vivendo na rua,
pulaçães, especialmente. as do vale do Jequitinho- em completo abandono, não há chacinas rurais e ur-
nha, visando uma eficaz assistência, voltada para o banas, não há corrupção, não há desespero pela fal-
cuidado integral da saúde prestada à coletividade. ta de perspectiva para o futuro. Parece que não pas-

FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE SÃO sa pelas cabeças dos nossos governantes que é
JOÃO DEL REY esta -realidade objetiva que alimenta o descontenta

mento geral.
Depois do apogeu do ouro (século XVIII), de se

constituir no mais importante centro de abastecimen
to comercial e agropecuária do Rio de Janeiro (sécu
lo XIX) e de iniciar com fôlego sua industrialização, a
antiga sede da comarca do Rio das Mortes perdeu
seu papel polarizador e caiu em longodeclínio.

A criação da Fundação de Ensino Superior de
São João Del Rei - FUNREI,em 1987, fixou jovens
que terminariam migrando e éstimulou a região a re
tomar seu desenvolvimento.

Além de se preocupar em gerar e transmitir o
saber universal, a Fumei busca se consolidar intera
gindo com o meio onde está situada. Aproximando o
ensino e a pesquisa com a realidade, através da prá
tica de extensão, a Funrei transforma seus conheci-
mentos em serviços reais para a população.

Com 500 servidores, três mil alunos, nove cur
sos de graduação e cinco de especialização, a Fun
rei chega aos dez anos, em abril de 1997, como a
instituição federal de ensino superior com mais cur
sos noturnos e maior percentual de alunos à noite. É
também a IFE com maior percentual de professores
em regime de dedicação exclusiva e em processo de
obtenção de titulação.

Três séculos depois do surgimento de São
João Del Rei, o Funrei busca outro ouro: gerar co
nhecimento e espírito crítico que ajudem a humani
dade a enfrentar as dificuldades e desafios.

O SR. PAULO PAIM (BlocolPT - RS. Pronunc

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, são de admirar as reações dos setores
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Até quando FHC vai manter esta postura de in- Sr. Mário Covas, Sr. Ministro, será que a ques-
diferença a tudo? Contra isto, insistimos na defesa tão social para os senhores, como nos velhos tem-
da recuperação do salário e na retomada da dignida- pos, continua sendo um caso de polícia? É uma bar-
da c:}s trabalhadores, aposentados, pensionistas e baridade e uma irresponsabilidade política que go-
servidores públicos. vemantes continuem vendo normalidade numa situa-

Sr. Presidente, também queremos registrar ção da PM que mata trabalhadores.
aqui nossa revolta contra os fatos divulgados pelo Uma situação extremamente tensa e exigente
Jornal de Brasília de hoje. Trata-se do massacre do ponto de vista da negociação, das saídas políti-
dos sem-teto em São Paulo e das declarações tanto cas é acompanhada pelo Govemo como se fosse
do Presidente Femando Henrique, quanto do Gover- uma batida policial. Os policiais receberam ordem
nadar Mário Covas. para atirar numa desocupação de apartamento onde

Está claro, evidente e confirmado nas declara- havia mulheres e crianças, e o Sr. Covas diz que
ções de ambas as autoridades, que a polícia, ao as- não viu nenhuma arbitrariedade. O Ministro pratica
sassinar trabalhadores, está cumprindo ordens. Na um ato falho e diz claramente que foi um crime, do
prática, está aplicando a tática do terror institucional qual implica saber quem são os responsáveis.
para conter as demandas populares. Candelária, Vi- Basta de incompetência e irresponsabilidade
gário Geral, Corumbiara, Diadema e agora Fazenda política!
da Juta, em São Paulo, entre outros, não são casos a SR. FLÁvia ARNS (PSDB - PRo Pronuncia
isolados. o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrAs e Srs.

Basta de cinismo. A sociedade merece uma Deputados, está mais do que comprovado que um
explicação e exige o fim desta e de qualquer tipo de país só avança com igualdade e justiça social e con-
repressão. Não é possível seguir tratando os excluí- quista o seu lugar no patamar das nações desenvol-
dos com chumbo! vidas quando alavanca e universaliza ações de edu-

a SR. IVAN VALENTE (Bloco/PT - SP. Pro- cação.
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrAs e A Educação é a pedra basilar do processo de
Srs. Deputados, cenas estarrecedoras foram exibi- construção da cidadania e do desenvolvimento.
das ontem nas televisões em rede por todo País. Por isso nos sentimos muito à vontade nesta
Eram trabalhadores morrendo na frente de câmeras tribuna para enaltecer a iniciativa do Ministério do
de TV, assassinados pela Polícia Militar de São Pau- Trabalho de implementar o Plano Nacional de Edu-
lo. Seu crime: lutar pelo direito de moradia e reivindi- cação Profissional e para cumprimentar o Governo
cá-lo. Eram ocupantes de prédios do CDHU, na do Estado do Paraná por ter adotado esse plano
zona leste da cidade, que, não tendo onde morar, fo- como base de um pioneiro Programa de Capacita-
ram para esse conjunto para tentar negociar com o ção de Jovens Portadores de Deficiências.
Govemo o seu problema de teto. Eles formam o Sintonizado com os compromissos sociais do
exército dos sem-teto. Governo Femando Henrique Cardoso, o Plano Na-

Sr. Presidente, esse crime, que resultou na cional de Educação Profissional irá canalizar recur-
morte de três trabalhadores fuzilados, foi surpreen- sos do Fundo de Apoio ao Trabalhador - FAT, para
dentemente justificado pelo Govemador Mário Co- cursos de formação e qualificação, que possibilitarão
vas e pelo futuro Ministro da Justiça, lris Rezende. aos educandos se ajustar às tendências e exigên-
Covas afirmou que não viu nenhuma arbritrariedade cias do mercado. Ou seja: irá orientar jovens de for-
da PM, que apenas reagiu à agressão, disse ainda ma a apontar-lhes caminhos mais seguros para a
que a ação da PM foi legítima. Já o Ministro disse realização, pelo trabalho, da plena cidadania.
que o crime é inevitável nessas situações. Entendemos oportuno o elogio ao Plano Nacio-

Os policiais que foram cumprir a ordem judicial nal de Educação Profissional não só pelo objetivo
foram totalmente despreparados, armados e come- que lhe é intrínseco - ou seja, a preparação adequa-
çaram agredindo os líderes do rnovimento com tapas da para o mundo do trabalho -, mas, igualmente, pe-
na cara. los horizontes que ele acabou por descortinar. Parti-

o instrumento principal para o uso da força dos cularrnente com relação ao Estado que repre-
PM (de policiamento de rua) era a arma de fogo; sentamos nesta Casa, o Paraná, ele veio dar respa!-
diante disso, qual poderia ser o saldo dessa ação, do a uma singular e bem sintonizada parceria entre
senão mais uma tragédia, com assassinato de traba- Poder Público e sociedade organizada, voltada à
Ihadores? qualificação profissional de jovens portadores de de-
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ficiência e sua efetiva integração no mundo do traba- no Paraná, possa beneficiar igualmente os educan-
lho. dos portadores de deficiência de todo o Brasil. Nes-

No Plano Nacional de Educação Profissional, o se caminho, estaremos, por certo, calcando os pas-
Govemo do Paraná encontrou os instrumentos e os sos rumo ao Primeiro Mundo.
recursos para, no seu Plano Estadual de Qualifica- O SR. PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ. Pronuncia
ção, desenhar e pôr em prática o Programa de Ca- o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
pacitação Profissional de Jovens Portadores de Defi- Deputados, a população de Campos dos Goitaca-
ciências. Tocado a quatro mãos - de um lado, o zes, na região norte do Estado do Rio de Janeiro,
Executivo, por sua Secretaria de Estado do Empre- aguarda com forte expectativa a reunião que ocorre-
go e Relações do Trabalho, e, de outro, a sociedade, rá no próximo sábado, dia 24 de maio, quando o Sr.
através da Federação Estadual das Associações de Govemador do Estado, Marcello Alencar, acompa-
Pais e Amigos dos Excepcionais -, o referido progra- nhado do Vice-Govemador e de outras autoridades
ma irá alcançar, de início, pelo menos 1.200 jovens estaduais, manterá contatos com as lideranças polí-
com idade acima de 14 anos e que estudam em es- ticas, empresariais e comunitárias do Município para
colas especiais de 220 municípios paranaenses. examinar a isonomia fiscal pretendida através do
Mais: deverá sensibilizar a comunidade desses mu- Projeto de Lei n" 380-D, de 1991, que, tramitando
nicípios para a abertura de postos de trabalho prote- nesta Câmara dos Deputados, cria o Fundo de REr
gido. cuperação Econômica do Sudest~.

Com estudos de demandá já encaminhados, o O Líder do PSDB na Câmara dos Deputados,
Programa de Capacitação de Jovens Portadores de Aéció Neves, estará presente à referida reunião,
Deficiências do Paraná levará em conta as carências pois aquele projeto de lei interessa grandemente ao
de cada comunidade onde for desenvoMdo, de for- Estado de Minas Gerais, como atende aos proble-
ma a apontar os cursos para verdadeiras necessida': mas do centro-norte e do noroeste do Estado do Rio
des locais e a permitir a desejada integração do por- de Janeiro.
tador de deficiência no mundo do trabalho. Temos Ao mesmo encontro, Sr. Presidente, estarão
certeza de que esSa proposta será exitosa e acaba- presentes todos os Srs. Deputados Federais e Esta-
rá por alcançar a totalidade dos municípios para- duais eleitos pelo norte e pelo noroeste fluminenses,
naenses.. , ..' berrí corno os Srs. Prefb;iúf lS Vereadores de todos

Como salientávamos no início, um país cresce os municípios beneficiados pelos termos do Projeto
em todos os sentidos quando prioriza a Educação. de Lei n2 380-0, que, de há muito, já deveria ter sido
Mas seu sálto é maior ainda quando acena com" aprovado nesta Casa. '
iguais oportunidades também para o cidadão porta:' Para o mesmo evero ,~stão sendo convidadas
dor de deficiência. Seja em termos de ensino básico, as lideranças empresariais :~Vimunitárias, pois per-
seja de formação profissional, é verdade, o Brasil cebe~se que o teor do PrúJ<:I1:0 de Lei nº 38O-D, de
ainda tem um longo caminho a percorrer. Todavia, 1991, cuida da redenção econômica 1.](" norte, do no-
quando nos defrontamos com iniciativas como esta roeste e do centro-norte do Estado do Rio de Janei-
do Govemo do Paraná, que não deixam de prestigiar ro, pois permite tratamento fiscal isorâJ;Ú1I1ioo a.o dis-
atenções ao universo de brasileiros com necessida- pensado ao Estado do Espírito Santo pelo DecrlSto-
des especiais, podemos esperar por horizontes mais Lei nº 880, de 18 de setembro de 1969.
largos, mais claros, mais justos. Estou certo, Sr. Presidente, de qnJa este ancon-

- O cidadão portador de deficiência, mesmo dentro tro do próximo sábado estabeiec~wá ;::<;,,;-;fpios de
de suas limitações, tem potencialidades latentes que ação comum das lideranças po!.ticas do Et'itado do
podem ser despertadas. Basta assegurar-lhe os meios Rio de Janeiro e do Estado d~ Minas Ge7:j,"): t'7~':;'1~-,tO

dedesenvolvimento que ele saberá respondercom de- de fato à criação do Fundo do Recuper<'~9a~ ;';"j,~tt·",

dicação e responsabilidade às tarefas que lhe forem mica do Sudeste, fundo (\\"IÜlaie que atualm,p;;r:i~';) ..~)
confiadas. E, tenham certeza, nobres Deputados, pelo denomina Fundo de Recupe,ra.ção Econômica do ~~>

trabalho ele também se sentirá realizado como pes- tado do Espírito Santo.
soa; como cidadão. Era o que tinha a dizer.

, Oxalá essa determinação em assegurar as ba- O SR. MARCUS VICENTE (P8DB - E~;t Pm··
ses, os instrumentos e os recursos para a educação nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S,"s t'l

profissional seja perene, não sofra solução de conti- Srs. Deputados, estamos vivendo uma épü',~;~ Ci€~

nuidade. E que, a exemplo do que está acontecendo mudanças. Características do período são a súbiiél
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obsolescência de teorias e dogmas; o surgimento de está, cria uma série de dificuldades e entraves para
novo paradigma para a humanidade; o esgotamento a implementação das reformas, pois há interesses
de modelos sociais seculares. Disto têm resultado corporativos profundamente arraigados e associados
perplexidade, insegurança, medo até, diante da im- aos atuais modos de atuação estatal.
plosão de pontos de referência que se julgavam pe- A dificuldade em reformar ocorre não apenas
renes. em nível federal, o mais debatido nos meios de co-

Tai estado de coisas tem acarretado curiosa inver- municação,' mas também e de forma até dramática
são no espectro político: a esquerda, de contestatórià. em nível estadual e municipal. De fato, hoje tudo
revolucionária, vanguarda das refonnas, passou a 00- está como que paralisado, à espera das reformas
luarte do conservadorismo rançoso e saudosista. A direi- constitucionais em tramitação no Congresso Nacio-
ta, de tradicionalista, reacionária, irnobilista, tomou-se ar- nai. Contudo, determinados GQvemadores têm pro-
dente defensora de mudanças radicais na gestão eCO- curado sair desse compasso de espera, lutando por
nômica e sobretudo na forma e organização do Estaqo. modernizar seus próprios Estadós sem' esperar pe-

É sobre,esse paradoxo que desejo falar aqui. Em lás reformas da União. Tal atitude corajosa não está
particular da reforma do Estado no Brasil. Nosso País i~nta de riscós, o principal sendo o enorme desgas-
tem oportunidade ímpar de passar a integrar,ogrupo te político e pessoal desses homens públicos, sista-
dos países com 'desenvoMmento sustentado.Contu- matiéamente atacados pelos corporativisrnos p0da-
do, nossa história é rica em oportunidades perdid8S: os rOsos e organizados. O caso de Governadores elei-
ciclos do açúcar, do café, da borracha, que rende~1JI tos por partidos de oposição ao atual Governo, como
escassos e concentrados benefícios ao invés de multi- é o caso do meu Estado, o Espírito santo, é exem-
plicar nosso deSehvoMmento econômico. 'pIar sob diversosaspectos.

Deixarpassar esta ocasião pode condenar-OO$ No 'Espírito Santo, o,Governador Vitor Buaiz
a longo período de estagnação e decadênéia: ~lijan- não apenas tem tido de enfrentar o conluio de inte-
do o País das grandes correntes internacionais de resses corporativos, mas também a incompreen-
intercâmbios. Com a aceleração cresÇeote, dos são do s'eu próprio partido. Por defender melhorias
acontecimentos, 'perder uma oportunida~e'. ligora substanciais para o seu Estado, o Governador tem
pode significar decênios de prejuízos. sido acusado àté de traição e ameaçado de expul-
, De onde a importância de apoiar as inadiáveis 8&0 da legenda pela q~al foi eleito. Tal fato é reve-
reformas do Estado brasileiro. A defesa das"mudan- lador da fálta de rumo da Oposição, da perda da
ças constitucionais ná previdência social, fiá' admi- capacidade de análise da si~uação, do i,solamento
nistração púi:>lica, nàlégislação político-partldárla, no àm que voluntariamente se' encerrou~ O Governa-
papel do Estado na economia sem dúvida á~rreta dor, de fato, não foi eleito por um partido, foi eleito
profundo desgaste pessilal. Mas não fomos eleitos pelo povo do EspfritoSànto. E o povo ~o Espírito
para fugir das nossas responsabilidades e sim pa;a Santo deseja ref0nt:las na maior brevidade possí-
transformar esta Nação em uma sociedadeniêlhor e vel, não suporta mais os desmandos do corporati-
mais justa. vismo, a ineficiência do Estado, o descaso para

Tal não ocorrerá se não forem implementadas com a coisa pública. Romper com situações crista-
as mudanças de fundo que estão em discuSsão nes- Iizadas é tarefa das maisárcluas e ingratas, máxi-
ta Casa. O Estado brasileiro necessita evoluir, adap- me com à incompreensão daqueles que deveriam
tar-se à nova dinâmica ,das relações econômicas in- ser os primeiros aliados.
ternacionais. Todavia, está atado pelos entraves de Esta é mais uma demonstração,do paradoxo
legislação subitamente ultrapassada, que urge de nossos tempos: que a Situação venha a público
emendar·se. defender um Governador da Oposição. Isto prova

';~fclina do Estado b'aSileiro abrange diversas que estamos no caminho certo, e gostaria, Sr. Presi-
;,.~~,1tas. Trata-se, em realidade, de rediscutir o papel dente, S~ e Srs. Deputados, que, para o bem do
do Estado na sociedade. Dessa definição decorrem Brasil, um dia ocorra ação recíproca. Ou seja, que a
wnseqüências profundas em todos 05 setores em que Oposição em nosso País evolua até o ponto em que
-:~ Poder Público se fa"! presente. Como nosso modelo se liberte de suas amarras corporativas e tenha a 'Ii-
::,: Estado é kbyndSiano, ou seja, com forte atuação berdade de espírito necessária para elogiar e apoiar
ÇL~~Jltal nas mais diversas manifestações da sociedade, um político da Situação. Esse dia, quando chegar,
a rdforma do próprio conceito de Estado implica mu- marcará o ingresso do Brasil em novo patamar de
danças substanciais em múltiplos setores. Isto, claro evolução política.
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Cumpre-nos, agora, aprofundar o debate. Esta- bem informado da classe média que se aproveitou
mos convictos de que o Brasil, neste primeiro gover- dos prazos mínimos de aposentadoria por tempo de
no do Presidente Femando Henrique Cardoso, está serviço e outras facilidades, deturpando, de fato, a
no rumo certo. O Estado brasileiro passa por refor- intenção original da lei.
mas necessárias em campos estratégicos. Reformar a Previdência é tarefa primordial para

No âmbito da administração, a reforma do apa- estender a justiça social. Trata-se de fazer com que
relho de estado conferirá o necessário dinamismo à a legislação contemple os menos favorecidos, mas
administração pública. Pela primeira vez se fala dos apenas eles, coibindo toda apropriação das cama-
direitos do cidadão ante uma administração que ele das mais prósperas, como hoje acontece. Ponto ful-
paga e que, até agora, não lhe fomece os serviços cral para fazer justiça depende, não obstante, de fa-
básicos e essenciais em quantidade e qualidade zer apurado cálculo atuarial da situação da Previ-
apropriadas. Diria mais: os serviços públicos de saú- dência, acompanhado de estatísticas atualizadas
de e educação, por exemplo, são hoje uma verda- acerca do tempo de contribuição dos trabalhadores,
deira afronta à dignidade humana. Trata-se de situa.;. esperança de vida ao nascer e outros dados essen-
ção incompatível em um país' com as riquezas do ciais, para elaborar projeto justo e adequado à real
Brasil. E mais: uma nação forte, próspera, justa, situação do País. Esses dados ainda não foram
como a que almejamos, não pode ficar manietada apresentados pelo Govemo, o que sem dúvida tem
para salvaguardar os estreitos interesses de uns prejudicado as discussões no Parlamento e contri-
poucos. buído para o protelamento das reformas.

Adernai's, a reforma administrativa colocará o A política brasileira também precisa de inova-
Estado, pela primeira vez em nossa história, em sin- ções. A reforma política deve considerar o sistema
tonia com o povo. O Estado modemo que se deseja eleitoral, que hoje produz sérias distorções e impede
vai beneficiar a sociedade como um todo e também o pleno exercício da cidadania. Tampouco devemos
os servidores dedicados, honestos e competentes. esquecer o fortalecimento dos partidos políticos,
Somos pela' manutenção da estabilidade nos servi- com redefinição do instituto da fidelidade partidária e
ços essenciais do Estado, para garantir a inde- o estabelecimento de limites e controles para o fi-
pendência dá administração ànte o poder econômico nanciamento das campanhas eleitorais, a exemplo
e político, mas contrários à impunidade que hoje im~ do que ocorre nas democracias já consolidadas.
pera no serviço público. ,. Em aditamento, cumpre destacar a abertura

O novo paradigma do Estado brasileiro muda a econômica que estamos conhecendo. É motivo de
orientação da administração pública, preocupando- regozijo o sucesso - além das previsões mais oti-
se com o usuário. De fato, o que se pretende é tra- mistas - do MERCOSUL. Devemos envidar o me-
zer o cidadão para a administração, ao invés de Ihor de nossos esforços para aprofundar e robuste-
afastá-lo. Com isso, teremos um' Estado mais justo, cer nossa união com as nações do Prata. Pela pri-
transparente, participativo. Ser contra a reforma ad- meira vez, uma união latino-americana tem êxito,
ministrativa é ser contra a cidadania, é considerar os tanto que já está despertando cobiça e até temor.
brasileiros como menores, incapazes, devendo per- Devemos ficar atentos para não desvirtuar o MER-
manecer sob a tutela de uma administração fechada COSUl, ainda em fase de consolidação, e afogá-lo
e autoritária. Sair dessa burocracia ultrapassada, em uma união mais ampla que inclua todas as Amé-
fundada na desconfiança e no sigilo, e passar para ricas. Essa proposta norte-americana, consubstan-
uma administração aberta, de índole gerencial, com ciada na AlCA - Área de Livre Comércio das Améri-
autonomia e responsabilidade, eis o desafio que nos cas, deve ser abordada com toda a cautela, pois,
cumpre enfrentar. mesmo sendo desejável, os países do MERCOSUL

A Previdência Social é outra pedra angular no não estão prontos para urna união rápida. Deve-se
conjunto de reformas do Estado brasileiro. Hoje, a Pre- estabelecer um calendário de união alfandegária
vidência está sendo virtualmente explorada por casta compatível com os estados das respectivas econo-
de privilegiados que usam e abusam de brechas na la- mias nacionais, preservando os ganhos já obtidos.
gisJação para garantir aposentadorias precoces, bane- O mundo está em fase acelerada de integra-
fícios incompatíveis com as contnbuições e outras be- ção. Comunicações e comércio ignoram as distân-
nesses. Esses beneficiários se apropriam de recursos cias e as fronteiras. Nesse universo dinâmico, múlti-
que o legislador pretendeu fossem destinados às ca- pIos são os desafios. Pela primeira vez em décadas,
madas menos favorecidas. Todavia, foi um segmento o Brasil está no compasso certo com as tendências



Não fosse esse objetivo, não se justificaria
cada homem abdicasse de uma parcela de sua auto
nomia, em benefício da coletividade.

Um Estado, portanto, que, em lugar de confor
to, traz apenas ônus à população é um Estado vicia
do, distorcido, malformado, condenado, portanto, à
desordem e à extinção.

Teço essas considerações, senhores, em face
de duas reivindicações que me foram encaminhadas
pelo povo de Nilópolis, por intermédio de seus repre
sentantes municipais, atendendo iniciativa do Verea
dor Edalmo Berriel: a primeira para que se devolva
àquela localidade o serviço de atendimento da Light,
transferido recentemente, sem maiores esclareci
mentos e de maneira injustificável, para Nova Igua
çu, e a segunda para que se amplie ali também um
posto de atendimento do Instituto Félix Pacheco.

Ora, Sr. Presidente, Srs. Deputados, trata-se
de pleitos que encontram o mais amplo respeito na
justiça. O município de Nilópolis conta mais de 160
mil habitantes. É um número bastante considerável,
suficiente para justificar a manutenção de postos de
atendimento de serviços públicos essenciais do Es
tado, de forma que toda essa população não se veja
na contingência de ter que se dirigir a outras locali
dades, para administrar suas necessidades.

É dever da Administração Pública estar ali pre
sente. A sua ausência obriga o cidadão nilopolitano
a se deslocar para outro Município, perdendo horas
importantes de trabalho - às vezes mesmo um dia
inteiro - para resolver problemas sobre os quais as
mais das vezes não tem qualquer responsabilidade,
ou mesmo para exercer direitos básicos que lhe são
garantidos constitucionalmente, como o de ser civil
mente identificado.

É de se ressaltar, ademais, no caso da Light,
que já havia um serviço de atendimento no Municí
pio, transferido certamente com olhos antes na redu
ção de custos financeiros do que no conforto e no in
teresse da população.

A permanecer esse procedimento, corremos o
risco de ver florescer no povo o receio de que a
transferência das empresas públicas à iniciativa pri
vada acabe por prejudicar o seu acesso aos serviços
essenciais - o que é de todo inconveniente, para
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internacionais. Isto se reflete tanto em nível nacional Sua finalidade, sua justificativa, sua causa única e
como estadual. Em nível nacional, o País está imple- primeira é servir à cidadania, atender a população,
mentando uma série de reformas indispensáveis garantindo-lhe um convívio pacífico e ordeiro, possi-
para não ficarmos à margem dos fluxos do comércio bilitando-Ihe trabalhar e produzir e facilitando a distri-
e de capitais intemacionais. Em nível estadual, os buição dos frutos dessa produção a todos, isonomi-
Estados da Federação têm tentado acompanhar os camente, de acordo com as necessidades de cada
novos tempos, com maior ou menor sucesso. um.

Orgulho-me de que meu Estado, o Espírito
Santo, esteja na vanguarda das medidas saneado
ras e modernizadoras indispensáveis para o pro
gresso do País. Congratulo-me com a chegada da
modernidade ao Brasil e a terras capixabas. Precisa
mos de coragem para enfrentar calúnias e infâmias
daqueles que, inconformados por terem perdido o
bonde da história, aferram-se a bandeiras que de
progressistas só têm o nome, pois na prática são ati
tudes reacionárias agasalhando o mais estreito con
servadorismo.

Vamos prosseguir, pois estamos no caminho
certo.

Sr. Presidente, quero também registrar a minha
satisfação de ter participado da festa do 1º Circuito
de Rodeio de Ibiraçu, no Espírito Santo, realizada
nos dias 1º a 4 próximos passados.

Estão de parabéns os organizadores e o Pre
feito Municipal, Sr. Sebastião Mattiuzzi.

E eu não poderia deixar de aqui, nesta Casa,
pedir o registro da passagem do 92 aniversário de
emancipação política dos Municípios capixabas de
Alto Rio Novo e João Neiva, no dia 9 de maio. Os
Srs. Sebastião Alves Caldeira e Aluyzio Morelato,
Prefeitos municipais, vêm realizando uma adminis
tração profissional, com muita competência. Esses
Municípios realizaram seus festejos com muito bri
lhantismo.

Parabéns aos Prefeitos e a seus munícipes!
O SR. ROBERTO PAULlNO (BlocoIPMDB 

PB. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, srªs e Srs. Deputados, solicito a atenção do
DNER no sentido de viabilizar a recuperação da Ro
dovia BR-412, ligando a BR-230 à cidade de Montei
ros. Essa rodovia está em precárias condições de
tráfego, causando grandes transtornos aos motoris
tas e usuários, além de empecilhos ao escoamento
da produção.

O Presidente da AMCAP, Prefeito Carlos Batis
ta, está empenhado nessa causa e já fez apelos aos
Parlamentares e Diretores do DNER e ao Ministro
dos Transportes nesse sentido.

O SR. SIMÃO SESSIM (PSDB - AJ. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. De
putados, o Estado existe em função dos cidadãos.
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atual processo de modernização do Srs. Deputados, venho hoje a esta tribuna para ex
por mais uma razão para a instalação de uma CPI,
em face dos comentários, nos corredores desta
Casa, de que dois colegas Deputados, acusados de
envolvimento na compra de votos para aprovação da
reeleição, renunciaram a seus mandatos, compro
vando assim que realmente estavam envolvidos no
escândalo:

Ora, se há corrupto, há também corruptor, em
busca de cuja identidade deve ir a CPI. A grande
pergunta que deixo aos colegas é: por que alguns
não querem assinar o requerimento de instalação de
umaCPI?

Quem não deve não teme. O Governo, que de
veria estar ponteando a luta pela instalação de uma
CPI, para limpar seu próprio caráter, está fazendo o
contrário. Será que também está envolvido?

A verdade é que a CPI vai acontecer; se não
for instalada por nós Deputados, como é nosso de
sejo, será uma CPI popular, convocada por milhões
de assinaturas pela sociedade brasileira

Prova disso foi o lançamento do Manifesto Pró
CPI no ato ocorrido ontem no Auditório Nereu Ra
mos, com a participação de entidades brasileiras.

Era o que tinha a dizer.
O SR. WILSON BRAGA (PSDB - PB. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs.
Deputados, ocupo esta tribuna, hoje, para registrar a
justa homenagem que a Paraíba presta a um ilustre
filho. Trata-se do advogado e jornalista Luiz Augusto
Crispim, que vem de completar 20 anos de colunis
mo nos jornais da minha terra.

Crispim, marcando presença diária nas colunas
jornalistas da Paraíba, notabilizou-se nas letras pa
raibanas pelo seu estilo inconfundível, literariamente
correto, com que prende a atenção de seus leitores,
que são centenas. Suas crônicas incorporam-se ao
dia-a-dia dos paraibanos, que encontram na coluna
do brilhante cronista - diga-se de passagem, um dos
melhores escritores da Paraíba - a oportunidade de
conhecer, nos jornais da terra, o sabor de uma litera
tura fluente, elegante, sem rebuscos e por vezes
com o toque de uma ironia inteligente e sutil.

Luiz Augusto Crispim, tendo recebido a influên
cia de renomados escritores como Drumont de An
drade e Fernando Sabino, criou um estilo próprio e
original na paraibana, um estilo marcado por tons de
lirismo, que guarda o cuidado de não descambar
para o banal, com a sobriedade que é uma das mar
cas da sua expressão literária. Ao mesmo tempo,
demonstra ser um profundo conhecedor da psicolo
gia humana e do nosso cotidiano, o que nos leva a

sustentar o
País.

Nesse contexto, Sr. Presidente, Srs. Deputados,
venho exortar as autoridades competentes do Estado
do Rio de Janeiro, em especial as Administrações da
Light e do Instituto Félix Pacheco, a fim de que voltem
seus olhos também para a população de Nilópolis, cuja
importância, não só numérica, mas também política e
econômica, justifica plenamente a manutenção e am
pliação de postos de atendimento na localidade.

Era o que tinha a dizer.

O SR. GONZAGA PATRIOTA (PSDB - PE.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sr!!s e Srs. Deputados, encerrou-se ontem o XXXVI
Encontro Nacional de Vereadores, promovido pela
UVB - União dos Vereadores do Brasil.

No final do Congresso, que teve a participação
de pouco mais de mil, dos 62 mil Vereadores, foi
eleita a nova Diretoria da classe.

O Vereador Baiano José Malta da Silva destro
nou o Grupo de Paulo Silas e Liberato Costa Junior,
que governaram a União por vários anos.

A Diretoria que se afastou ontem merece des
taque pelas importantes ações à frente da União,
como, por exemplo, na ocasião da derrubada do pro
jeto de lei apresentado pelo ex-Deputado e Ministro
da Justiça Nelson Jobim, que extinguiria a remune
ração de Vereadores de Municípios com menos de
20 mil habitantes. Paulo Silas, ex-Presidente da
classe, deixou também edificada em Brasília a sede
própria da UVB, em excelentes instalações.

Esperamos que a nova Diretoria, tendo à frente
o Vereador José Malta da Silva, possa dar continui
dade aos trabalhos de Paulo Silas, principalmente
para unir ainda mais essa gigantesca classe de ver
dadeiros representantes municipais, para, em en
contros como esse, comparecerem em massa para
discutir seus direitos e deveres.

Queremos, por fim, prestar nossas justas ho
menagens a todos os Srs. Vereadores do Brasil, em
particular aos do nosso Estado, Pernambuco, partici
pantes ou não desse XXXVI Encontro Nacional, hi
potecando-lhes nossa solidariedade e apoio.

À UVB - União dos Vereadores do Brasil e a
seu novo Presidente, José Malta da Silva, reitera
mos nosso compromisso de ajudar no que for neces
sário para a conjugação de esforços no sentido do
fortalecimento do Poder Legislativo municipal brasi
leiro.

O SR. ADÃO PRETTO (Bloco/PT - RS. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sf'ls e
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participar das suas cronJcas, simples e naturais Essas denúncias foram feitas pelos pequenos
como o próprio viver. E acrescenta a tudo isso verve e médios agricultores da região. O que há de comum
e malícia. nesses casos são as injustiças cometidas contra es-

O jornalista despertou a atenção da imprensa sas pessoas.
nacional em 1975, como autor do único texto publi- Em 19 de março deste ano, ocupei a tribuna
cado na imprensa paraibana a receber o Prêmio desta Câmara dos Deputados alertando para a situa-
Esso de jornalismo, em reportagem publicada no jor- ção enfrentada por esses trabalhadores. Encaminhei
nal O Norte, matéria que tratava dos 15 anos de naquela 'oportunidade requerimento de informação
criação da Sudene, Intitulada -Incentivos para uma ao Ministro das Minas e Energia, Raimundo Brito,
economia de cordel-. pedindo esclarecimentos sobre os fatos aqui men-

'.. Crispim tem cinco livros publicados e em breve cionados.
deverá'publicar mais um. Ele é autor de dois livros Ultrapassado o prazo de 30 dias para a presta-
de poesia, .dois de crônica e um de teor filosófico, ção das informações, o Ministro remeteu-me respas-
cujo título é -Por uma estética do Real-. O próximo ta no último dia 2 de maio, após consultar FURNAS,
será -Introdução ao Direito-, um livro didático. Advo- a responsável pelo processo. de construção da bar-
gado brilhante e conceituado Presidente da Acade- ragem.
mia Paraibana de Letras, honrou-me, quando gover- Os itens foram respondidos de forma lacônica
nei o Estado da Paraíba, com sua participação na e fria, espelhando a falsa preocupação do Governo
minha equipe. de trabalho, assumindo a Secretaria com a população. Os dirigentes dessa estatal expli-
de Comunicação e a Chefia da Casa Civil. citaram suas razões como se nada de anormal esti

vesse ocorrendo, numa linguagem técnica, corno se
Parabenizo o prezado e leal amigo, que mere- fossem simples processos administrativQs, desconsi-

ce todo o nosso reconhecimento e respeito pela vá-
Iiosa contribuição que há vinte anos vem prestando derando o drama social e econômico que enfrentam
à cultura e ao progresso do nosso Estado. essas pessoas.

Em essência, a resposta do Ministro é a se-
Era o que tinha a dizer. guinte: não existem problemas em relação aos atin-
O SR. ALDO ARANTES (BlocoIPCdoB - GO. gidos pela Barragem da serra da Mesa.

Pronuncia. o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, No entanto, os inúmeros depoimentos que eu
S....s e Srs~ Deputados, participei, no último dia 17 ouvi dos atingidos relata uma situação completa-
deste mês, na cidade de Campinaçu, Goiás, de uma mente oposta.
reunião com mais de 100 atingidos pela Barragem O progresso econômico é uma necessidade
da serra da Mesa. Lá estiveram presentes os Presi- para o País. Portanto, a construção da barragem é
dentes da Federação dos Trabalhadores na Agricultu- importante para o desenvolvimento de Goiás e do
rade Goiás, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Brasil. Todavia, há que se combinar esse objetivo
Minaçu, representantes do Movimento Nacional dos com o respeito aos direitos dos pequenos e médios
Atingidos pelas Barragens e o Presidente do Sindicato agricultores e igualmente com o respeito pelo meio
dos Trabalhadores na Indústria de Extração de'Mine- ambiente.
rais Não Metálicos de Minaçu - SAMMA. É dever do Poder Público zelar para que os

Foram feitas várias denúncias envolvendo a si- produtores da região tenham garantidas condições
tuação em que se encontram os pequenos e médios no mínimo iguais às de que usufruíam antes de suas
agricultores atingidos pela Barragem. Denunciaram terras terem sido alagadas. Mas o Governo Federal
eles a prática de pagamento de indenizações muito reage insensível e indiferente ao problema. Fosse
abaixo do valor real das propriedades. Informou-se essa situação vMda por banqueiros ou latifundiários,
que os posseiros que vivem na região há muitos o problema já teria sido resoMdo, normalmente com
anos também não foram indenizados. As casas e indenizações superfaturadas.
plantações também foram subavaliadas e as indeni- Diante dessa situação, toma-se necessário,
zações pagas em valores abaixo do real; as estra- portanto, o encontro entre os atingidos, o Ministro
das foram cobertas pelas águas e novas vias não fo- das Minas e Energia e a Diretoria de FURNAS para
ram construídas; as propriedades foram divididas solucionar os sérios problemas pendentes.
pelas águas, restando prejudicada sua utilidade, e Essa realidade não pode se estender por mais
somente a parte que foi inundada mereceu indeniza- tempo. As famnias estão sofrendo e suas condições
ção. de vida deterioram-se a cada vez dia.
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Sr. Presidente, peço a V. Ex!' a divulgação des- oportunistas e picaretas, essa parte deve ser extirpa-
te meu pronunciamento nos órgãos competentes da da do jogo democrático e penalizada criminalmente
Casa. pelos seus delitos.

O SR. VANtO DOS SANTOS (Bloco/PT - SC. A venda do voto de um eleitor já é fato grave,
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, pois o cidadão abre mão de um direito político que é
Sras e Srs. Deputados, os jornais de hoje divulgam exclusivamente seu. Mas a venda do voto de um
amplamente a reunião acontecida no Palácio do Pla- Deputado no interior do Parlamento é absurdamente
nalto, convocada pelo Presidente da República, Fer- grave, pois corrompe a expectativa de milhares de
nando Henrique Cardoso, com as presenças do Se- eleitores e faz da representação popular um espaço
nador Antônio Carlos Magalhães, do PFL da Bahia, privado de negociação, um balcão de negócios.
Presidente do Congresso Nacional; do Senador ÉI- E se há venda, há compra. Não basta uma sin-
cio Álvares, do Espírito Santo, Líder do PFL, e do dicância interna da Câmara para apurar a existência
Senador Sérgio Machado, do Ceará, Líder do PSoB. de corrupção. Não basta a pura e simples renúncia

O evento foi convocado pessoalmente pelo de um ou outro envolvido, como se assim tudo se re-
Presidente para tratar da estratégia de aprovação, solvesse. Precisamos eliminar na raiz essa prática
no Senado Federal, da emenda que permite a reelei- corrosiva. E só uma CPI, com poderes de investiga-
ção. O Governo não quer, sob hipótese alguma, que ção, poderá chegar aos esquemas que bancaram a
haja modificaçóesno texto e que a emenda volte negociada toda.
para a Câmara, diante do cenário explosivo de con- Por isso, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que-
firrnação da compra de votos e de luta da Oposição remos enfatizar nosso compromisso de luta pela ins-
pela instalação da CPI. talação da CPI da corrupção e convidar .os colegas

Enquanto sua popularidade despenca nas pes- para participarem do ato público que estaremos pro-
quisas de opinião pública, o Presidente negocia, nos movendo em Florianópolis nesta quinta-feira, às 18·
bastidores, um silencioso acordo capaz de garantir horas, na esquina democrática. Essa será a voz rou-
sua manutenção no poder por mais um período. ca das ruas e não a voz mouca das paredes dos pa-
Esse fato demonstra a responsabilidade direta de lácios, que escondem negociações suspeitas e cor-
Fernando Henrique nas negociações que produzi- ruptas.
ram condições para sua reeleição e em todos os fa- Sr. Presidente, peço que este pronunciamento
tos correlatos que contribuíram para a aprovação da seja divulgado no programa A Voz do Brasil.
emenda na Câ't'élra dos Deputados. O SR. PAULO GOUV~ (PFL-SC. Pronuncia

Nunca é demais lembrar que, em janeiro, o o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrlIs e Srs.
Presidente interrompeu sua agenda de compromis- Deputados, em 21 de agosto de 1852, o Dr. Her-
sos internacionais para tratar da negociação, caso a mann Blumenau registrava no diário da colônia:
caso, dos votos necessários para a aprovação da. -tempo nublado, com vento sul e fortes panCadas de
emenda. água; o Dr. Müller e seus companheiros chegaram-.

No melhor estilo do -é dando que se recebe-, o Naquele dia, com 30 anos de idade, o alemão Fritz
Planalto promoveu um festival de fisiologismo, Iibe- Müller iniciava a etapa brasileira de sua via, que se
ração de verbas, negociação de cargos federais, e completaria aos 75 anos, em Blumenau, no ~ia 21
agora - está provado - um processo direto ou indire- de maio de 1897.
to de corrupção ativa com compra de votos de Parla- É um dever de justiça e de gratidão registrar,
mentares indecisos e sem caráter. no dia de hoje, o centenário de morte daquele que,

O povo brasileiro precisa ser absolutamente nas palavras do cientista Darwin, era -o príncipe dos
esclarecido sobre esses episódios sob pena de pas- observadores da natureza-o Tal notoriedade científi-
sar a desacreditar suas instituições. Este povo já é ca haveria de ser reconhecida pela Universidade de
massacrado pela política entreguista e neoliberal do Bonn, que, em 1868, outorgou ao or. Müller o título
Governo, que privatiza o patrimônio público, destrói de Doutor Honoris Causa, e, seis anos depois, tam-
reservas econômicas estratégicas e, de lambuja, bém pela Universidade de Tubingen.
oferece um salário mínimo de 120 reais. Foi em terras de Blumenau e na ilha do oester-

A CPI para analisar a corrupção da compra de ro - hoje Florianópolis - que Fritz Müller desenvol-
votos deve ser um compromisso de todos os Depu- veu seu importante trabalho de pesquisa científica
tados desta Casa que acreditam na democracia. Se da fauna e da flora. Em desenhos ele representaria,
há entre nós uma parte podre, de delinqüentes, mediante ilustrações, os resultados de suas obser-



Em Blumenau, Fritz Müller dedicou-se por qua-'
tro anos ao trabalho como colono, seguindo depois'
para Desterro, onde lecionaria matemática por oito
anos no Liceu Provincial. Trabalhou em seguida
como naturalista para o Governo da Província e de
pois como naturalista viajante do Museu Nacional do
Rio de Janeiro, cargo que ocupou até a implantação
da República.

Fritz Müller também teve participação da' vida
política de Blumenau, nos anos 80. Embora não fos
se filiado a uma corrente partidária, ele expressava
pela imprensa local sua indignação contra as injusti
ças que observava, o que gerou um movimento con
trário a ele para demiti-lo do cargo que ocupava no
Museu Nacional. Com o advento da República, o Or.
Müller, ardoroso defensor da monarquia liberal brasi
leira, tornou-se simpatizante do movimento federalis
ta, tendo sido nomeado para ocupar o cargo de su
perintendente de Blumenau. Assumiu e 27 dias de
pois deixou a gestão por incompatibilidade de seu
temperamento com a vida política.

Os últimos oito anos da vida do naturista Fritz
Müller foram marcados por sucessivo golpes de má
sorte: a morte de sua filha na Alemanha em 1879, a
grande enchente de Blumenau em 1880 - que lhe
causou vários prejuízos -, a morte de Oarwin, com
quem mantinha intensa correspondência. Apesar de
abatido, a dedicação do Or. Müller à pesquisa conti
nuaria nessa última fase de sua vida, sobretudo no
estudo das bromélias, com as quais sonhava nos
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vaçóes. Foi justamente essa necessidade de expan- momentos de delírio que lhe provocava a febre forte
dir seus conhecimentos da natureza que o encoraja- que o atacava.
ram a imigrar com sua família para o Brasil, mais A memória de Blumenau não deixou de regis-
precisamente para Blu~nau, colônia da qual toma- trar a irnpdrtância do Or. Fritz Müller para a vida da
ra conhecimento pela leitura de um folheto promo- colônia e sua contribuição para a pesquisa da fauna
cional escrito pelo Or. Blumenau, a quem ele conhe- e da flora, do-Vale do ltajaí. O Museu Fritz Müller é
cera pessoalmente na Alemanha. uma referênCia, em Blumenau, para quem queira co-

Um ano após sua chegada à colônia, mesmo nhecer um Pouco dessa história. Ele é uma fonte de
enfrentando a dura vida dos pioneiros, o Or. Müller inspiração para aqueles que hoje voltam sua aten-
manifestava o acerto da sua escolha, em carta que ção para a preservação da natureza e para as cau-
dirigiu a sua irmã, na Alemanha: "Tu ficarás contente sas ambientais.
em saber que estou satisfeito com o país que escolhi Numa iniciativa muito feliz e pertinente, a Câ-
como nova pátria e aqui vivo perfeitamente feliz·. mara de Vereadores acaba de criar a Comenda Fritz

O Or., Müller era homem de grande formação Müller, a ser outorgada a personalidade que se te-
intelectual. Na Alemanha, iniciara-se no aprendizado nham distinguido por sua contribuição à ciência. As
de farmácia, que depois abandonaria para ingressar primeiras três medalhas serão entregues hoje em
na Universidade de Berlim e concluir o curso de Filo- sessão solene. Essa homenagem é uma demonstra-
sofia, freqüentando também o curso de medicina, ção de reconhecimento e também uma forma inteli-
pois tenc,ionava ocupar o cargo de médico de bordo gente de manter vivo o interesse pela pesquisa.
de· algum navio que aportasse em terras estrangei- Deixo aqui regist:ada minha homenagem ao

Or. Fritz Müller no centenário de sua morte e tamraso
bém meu respeito' e admiração por todos aqueles
que, muitas vezes anonimamente, se dedicam a c0
nhecer e desvelar as enormes riquezas do patrimô
nio que a mãe natureza nos legou.

Sr. Presidente, peço a V. Ex- que autorize a di
vulQa~o deste pronunciamento no programa A Voz
do Brasil.

O SR. PAULO ROCHA (BIocoIPT - PA. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, hoje
esta Casa está sob a égide de um protesto. se há o
reconhecimento de culpa por parte de alguém que
foi comprado, significa que há um comprador. Mas
passemos aO'assunto que me traz à tribuna.

, , .Sr. Presidente, Sr&5 e Srs. Deputados, come
ÇoI,I ontem em Belém a versão regional do Grito da
Terra. Brasil, reunindo cerca de 1.500 trabalhadores,
que representam os pequenos e microprodutores ru
rais de todo o Estado do Pará. Eles vão ter audiên
cia no Banco da Amazônia para pedir a aceleração
de inúmeros processos de financiamento agrícola
via Fundo Constitucional do Norte (FNO - Especial),
que desde o ano passado permanecem engaveta-,
dos.

Os lavradores paraenses cobram do Govemo
do Estado assistência técnica para seus projetos, via
EMATER, a recuperação das estradas vicinais pela
Secretaria de Transportes. A desapropriação de di
versas áreas para fins de reforma agrária vai ser c0

brada do INCRA. Além disso, ao Ministério Público e
ao Tribunal de Justiça do Estado os agricultores vão
pedir informações sobre o andamento de processo
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de crimes, massacres e chacinas praticadas contra É o seguinte o teor do referido ofício:
os trabalhadores sem terra. Ninguém pode ser contra a política de estabili-

O Grito da Terra teve sua origem em Belém, zação levada em prática pelo governo federal. Mas
em 1991, quando ainda era chamado ,de Grito do não é razoável que a estabilização seja alcançada
Campo. Nestes seis anos, após muita pressão, hou- às custas do prejuízo das finanças municipais. Não é
ve urna ligeira desconcentração do crédito agrícola, justo que os municípios, que tanto investem e tanto
o que representou uma significativa.~!hQ~ na pro- fazem, sejam mais urna vez penalizadós.' ,
dução e na oferta de mercadorias a partir, ,do cultivo Em 1994, foi criado o Fundo de Estabilização
de diversas espécies. Mas ainda é muito pouco, Fiscal _ o FEF -, que deveria ser extinto em junho
diante da demanda da população pobre, que tem ne- deste ano. Agora, fala-se na prorrogação desse Fyn-
cessidade de alimentos e não dispõe de recursos do e, aos poucos, o que tinha o caráter provisórió
para pagar os altos custos do produto final nas feiras corre o risco de se tomar permanente. '
e supermercados.

A verdade é que o FEF provoca uma drena-
A produção de alimentos é cara no Brasil por- gem nos recursos dos municípios. Em 1996, R$2 bi-

que o Governo não tem uma política agrícola capaz Ihões deixaram de ser repassados às' Prefeituras.
de oferecer infra-estrl,ltura (armazéns, transporte, as- Em 1997, Estados e municípios vão peroermais de
sistência técnica), crédito e uma diretriz de comer- R$1,1 bilhão, somente no primeiro semestre.
cialização justa para o pequeno agricultor. Os incen:-
tivos e subsídios são concedidos apenas para os Cada município brasileiro deiXa de' receber,
grandes projetos agro-industriais voltados para o coril o Fundo, o equivalente a 12,4%' dos repasses
mercado extemo. Já pelo mercado intemo, que de~ decendiais do FPM. Apenas no Estado de São Pau-
veria ser,uma diretriz do Governo, só quem se inte- lo, eles perderão R$74 milhões nos primeiros seis
ressa são os pequenos e microprodutores, que, en- meses, deste ano, algo equivalente a 500 escolas
tretanto, são totalmente desassistidos de toda é públicas.
qualquer forma de incentivo e apoio. Hoje, o poder público municipal está presente

Outro assunto que me traz a esta tribuna, hoje, em'todas as áreas. Presta serviços em setores fun-
é a greve do$ urbanitários,que atuam na COmparlhia darnentais, corno saúde, educação, hàbitação, sa-
de Saneamento do Pará, responsável pelo ábasteci- neamento básico e até segurança pública: E,'segun-
mento de água. Desde, o início do mês dá abril os do as pesquisas de opinião, as Prefeituras têm dado
trabalhadores, vinham negociando com a direção da conta do recado: os brasileiros preferem que a maio-
empresa reajuste salarial com base no ICV (índice ria dos serviços públicos sejam prestados pelas Pre-
do Custo de Vida); aumento relil de, 10% para todos feituras.
os empregados; reajuste do tíquete-alimentação de Por tudo isso, não faz sentido prorrogar o FEF
R$6,SO para R$10,oo em maio e R$12,00 em junho, e penal,izar quem está mostrando serviço. A APM
e um abono de R$500,oo para todos os emprega- não está contra o govemo, assim, como não esteve
dos. Mas, infelizmente, a intransigência do Pres~n- quando apoiou a tese da reeleição. A APM 'também
te da COSANPA (que é sobrinho do Governador) não está fazendo política partidária e, se algum parti-
está dificultando as negociações e arrastando aque- do existe nessa reivindicação de que se preservem
la categoria para a greve, única linguagem que os as finanças municipais, há de ser o partido do bom
patrões entendem. senso.

Era o que tínhamos a dizer. Privar os municípios de recursos nesse mo-
O SR. JOSÉ COIMBRA (PTB - SP. Pronuncia mento particularmente difícil é punir quem está admi-

o seguinte discurso.) -,Sr. Presidente, sras e Srs. nistrando direito, investindo certo, priorizando o es-
Deputados, recebi do Presidente da Associação seneia!. Não parece uma atitude muito sensata de
Paulista dos Municípios - APM, Dr. Celso Giglio, ofí- um govemo sério, que tem acertado tanto e ganhou
cio que trata do FEF (Fundo de Estabilização Fiscal). o reconhecimento de parcela ponderável da opinião

Pela importância desse documento, reproduzo- pública.
o neste pronunciamento para que seja transcrito nos Os municípios não concordam com a prorroga-
Anais desta Casa, para conhecimento geral. ção do FEF - e vão se mobilizar para impedi-Ia. Mas

O assunto precisa ser repensado, tendo em estão dispostos a dialogar para buscar uma altemati-
vista o repúdio maciço do FEF por parte da maioria va negociada, que não prejudique os propósitos de
dos Srs. Prefeitos. estabilização, mas também não penalize os municí-
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pios que estão desempenhando, com folga, o papel dar os amapaenses de Vitória do Jari. Espero que o
que lhes cabe no arranjo federativo brasileiro. pleito seja atendido da forma mais rápida possível.

O SR. GERVÁSIO OLIVEIRA (Sem partido - O SR~ 'SERAFlM VENZON (BlocolPDT - SC.
AP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden- Pronuncià ·'0 seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
te, SrIs e Srs. Deputados, o Brasil, país de contras- S..-s e Srs. Deputados, aproveitando a presença de
tes, vive a nos ofertar exemplos dessas diferenças:, a tantos Parlamentares nesta Casa, quero fazer refa-
riqueza de uns e a pobreza de muitos; ações sociais rência à Obm·Kolping, entidade filantrópica cultural,
tímidas de um lado, corrupção abundante de outro. de ensinbf,pl'dfissionalizante, de promoção social e
A natureza, infelizmente, às vezes também contribui humana, qúe atua hoje em 12 localidades em Santa
com esse rol de discrepâncias. -Catarina, em 24 estados do Brasil e em 54 países e

A região sul do Rio Grande do Sul está viven:- cujo objetivo principal é a promoção da pessoa hu-
ciando uma forte seca, o que tem causado prejuízos mana. . . ,.
aos setores produtivos e privações às comunidades .' A entidade segue ~s pnnclplos de Adolfo Kol-
carentes. No Norte do País, o flagelo que arruina r~ plng~~u fundador, nascido na Alemanha em 1813 e
giões inteiras vem das águas. O Município de Vit~ria ~tiflC8(jo -61Jl. ,27 de outubro de 1991 pelo Papa
do Jari, no Amapá, é um exemplo desse grave pro- .Joao Paulo 11 em Roma. Seus estatutos promovem a
blema. solidariedade humana.

A situação é tão grave em Vitória do Jari que o Em Santa Ca~~na 8;. Obra Kol~ing t~m ~
Prefeito daquela cidade, Luiz de França Magalhães ~m,~~t~ de_ad~l"'stra~o,fo~a~~a~dlnaml~-
Barroso, decretou situação de emergência pelo pra- ção ~m Rló.d~ Sul, o Preslde~te e re ~rsêmo
zo de sessenta dias. A declaração do estado. de J~séSch!,!itz. Atende comunidades .de ltaplra~~a,
emergência foi motivada pelas fortes chuvas "qúe Sãl~te, Mlnm ,~e, B!umen~u, P.resl~ente Getuh~,
vêm assolando o município, provocando elevação do ,!~ió" Yidal Ramos~ A~íta Ganbaldl, RIO do Sul.e dl-
nível das águas do rio Jari. Essa elevação já deixou versas out~s comumdad~s. Com recursos vlnd?~
mais de uma centena de casas com os assoalhôs de out~pal~es."tem uma Infra-estrutura de 23 ed~l-
submersos; inclusive, Sr. Presidente, SrIs e Srs. ~Çõe~ e eqUipamentos para ofer~e~ cursos profls-
Parlamentares, o próprio prédio da Prefeitura enCan- sl~n~hzantes e pr:omo~er ~ !ormaçao umana, com o
tra-se tomado pelas águas. ' obJetIVO de engajar o IndIVIduo ~o mundo do traba

lho;. preocupa-$!.'. porém, também com problemas
O Poder Público municipal não possui condiçõ- emergenciais como a fome, doenças, desemprego e

es de abrigar os atingidos pelas cheias, e a falta.de subdesenvolvimento. Acredita e empenha-se não só
recursos financeiros faz com que não seja possível a no assistencialismo mas e principalmente na promo-
aquisição de madeiras e outros materiais para re- ção humana, preparando o trabalhador para a con-
construção das casas. Além disso, o que é mais gra"corrência.no mercado.de trabalho.
ve, o .abasteci~~to de ali~ntos~m~~~ntos e . " A: Obra Kolping em Santa Catarina mantém
atendl~nto méd~co e ~ospitalar sao insufICientes, o inúmeros serviços gratuitos, não remurl8ra seus só-
que faCilita a proliferaçao de doenças como a rna~- ,cios e conta com o apoio de muitos voluntários.
ria, tifo e difteria. No relatório das atividades de 1996, que o Pa-

Com esse quadro, não restou outra altemativa dre Arsênio me enviou, fica demonstrada a utilidade
ao Prefeito senão decretar situação de emergência, PlJbiiCa da entidade. No setor de educação e promo-
com a possibilidade de, caso a situação se agrave, 9á:o econômica, social e humana foram atendidas
decretar o estado de calamidade pública. Esse ins- :1.157 pessoas; muitós alunos, além de conseguirem
trumento legal visa, entre outras coisas, disponibili- emprego, montaram sua própria empresa. No setor
zar recursos orçamentários do Município para com- social foram atendidas 17.834 pessoas para o com-
bater os efeitos das cheias, sensibilizar os Governos bate à fome, ao'desemprego, assistência à saúde e
Estadual e Federal para a gravidade do problema e moradia.
buscar apoio e recursos junto aos órgãos competen- A entidade desenvolve outras atividades de cu-
teso nho comunitário, de solidariedade e promoção so-

Como as condições do Poder Público munici- cial, entre as quais posso citar. recolhimento de ma-
pai são insuficientes para atender às demandas ori- terial reciclável, almoços berl8ficentes, promoções
ginadas com as chuvas, estou buscando, junto ao de lazer, reuniões de formação, clubes de mães, de
Govemo Federal, a liberação de recursos para aju- idosos, de jovens e outros.
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Sr. Presidente, a intenção desta nota é chamar
atenção para as questões sociais e para a solidarie
dade humana. O princípio do solidarismodeve c0n

duzir as ações políticas de tal forma a garantir a dig
nidade de cada um, e assegurar que o cidadão, no
exercício da cidadania, participe do bem CQmUm. En
tidades como a Obra Kolping, além de soIuciQnarem
problemas emergenciais, colaboram na formação do
cidadão e na integração social, bem como preser
vam princípios fundamentais que devem·ser obser
vados principalmente pelos gestores das políticas
públicas. .

O SR. SrLVIO ABREU (BIocoIPDT - MG. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S..-s e
Srs. Deputados, fiz vários pronunciamentos desta
mesma tribuna, à época da votação da emenda da
reeleição, denunciando que aquele processo equiva
lia a um jogo de cartas marcadas.

Vale recordar que, à época, na fase inicial de
apreciação da emenda, o Presidente Femando Car
doso afirmou que não se envolveria pessoalmente.
deixando todas as decisões entregues exclusivà
mente à deliberação do Congresso•. Na verdade.
aquela afirmação, publicada por toda a imprensa.
era inteiramente falsa, era meramente enganadora e
não prevaleceu. . .

A verdadeira e efetiva atuação presidencial
veio logo depois, com a transformação do Palácio do
Planalto num verdadeiro balcão de negócios. Dava
se tudo a qualquer Deputado que se dispusesse a
votar pela reeleição - e mais grave: com o empenho
pessoal e decidido do próprio Presidente. As conver
sas eram diárias e ininterruptas. Verdadeiras roma
rias de Parlamentares adentravam diariamente o
mesmo Palácio, após serem ·chamados· para c0n

versar com o Presidente, com seus Ministros, com
seus principais assessores.

Tudo ficou amplamente registrado na imprensa
da época. As ·conversas· sempre produziam o ·con
vencimento· dos que ainda não se dispunham a vo
tar favoravelmente e, logo em seguida; mudavam de
posição.

Denunciei, e muitos colegas também o fizeram.
que o Presidente se havia despudorado. Havia per
dido a compostura ética e estava agindo exclusiva
mente em nome do interesse pessoal, pela. ree1ei
ção. De nada adiantou. O País permaneceu inteira
mente paralisado por longos meses, dedicando-se
apenas àquela questionável ·conquista· por parte
dos detentores do poder.

Todos os instrumentos do Govemo, instrumen
tos públicos, é bom que se diga, foram ilimitadamen
te utilizados na obra do ·convencimento·.

As versões eram sempre enigmáticas, por par
te dos que se ·convenciamM. Alguns, ao saírem do
Palácio, quando questionados, costumavam esboçar
algum tipo de MsinceridadeM, mencionando a postula
ção ou até mesmo a conquista de obras públicas
para seus respectivos Estados, sempre se esquivan
do de comentar maiores detalhes.

E o Presidente continuou agindo em causa pró
pria. Desprovido de ética política e administrativa,
chegava a alegar, publicamente, que a reeleição
representaria a grande salvação do próprio País.
Representa, segundo ele, a preservação da estabili
dade econômica e a manutenção dos investimentos
extemos.

Era pura mistificação e mero embuste. Era a
mais deslavada mentira.

E agora a verdade veio à tona. Estourou o es
cândalo da reeleição! Fitas contendo gravações cuja
autenticidade já foi comprovada atestam, em conver
sas com Deputados, a compra de votos, por valores
altíssimos, pela aprovação da emenda, com ampla
divulgação por todos os órgãos da imprensa.

O Parlamento brasileiro está entregue à exe
cração pública. Desmoralizando-se dia após dia,
está a necessitar, urgentemente, de apurar, com
profundo rigor, as responsabilidades e os ilícitos pra
ticados. É uma incumbência grave, séria e inadiável
dos muitos homens de bem que compõem essa
Casa, impedidos, por si SÓ, de serem confundidos,
numa generalização que normalmente ocorre, com
vendilhões que estejam a se locupletar.

A constituição de uma CPI toma-se indispensá
vel para a extrema apuração de todos os malsinados
fatos, já tendo sido requerida por iniciativa dos parti
dos de Oposição, contando também com inúmeras
subscrições de Parlamentares filiados a partidos go
vernistas.

Grave agora, Srs. Deputados, muito grave, é a
sabotagem do Governo à instalação dessa Comis
são Parlamentar de Inquérito. A atitude do Presiden
te Fernando Cardoso, infelizmente, tem sido a mes
ma de outrora, ao declarar que não fará pressões
contra a instalação da Comissão enquanto ao mes
mo tempo, no âmbito do Congresso, os Líderes go
vernistas fazem gestões e articulações intensas, jún
to aos Deputados subscritores, para que retirem
suas assinaturas.

É, portanto, um novo jogo farsante e engana
dor, que tenta, mais uma vez, ludibriar a opinião pú-
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blica, enganar os órgãos formadores de opinião e vem ser identificados e também punidos. A CPI, por-
impedir, por inúmeros artifícios inconfessáveis, a tanto, toma-se cada vez mais indispensável, trans-
constituição desse esperado instrumento investigató- formando-se em verdadeira imposição popular.
rio. Trata-se de um novo jogo de cartas marcadas de É o Brasil que impõe, cobra e exige!
quem diz o que não pensa e age contra o que diz. O SR. MOISÉS BENNESBY (PSDB - RO.

É preciso e indispensável, além da denúncia Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
que aqui formulo, denunciar também os Parlamenta- S..-s e Srs. Deputados, as receitas controvertidas e
res que estão retirando suas assinaturas e que ten- concebidas pelo Ministro Arlindo Porto, da Agricultu-
tam, com isso, impedir a criação da CPI, numa obra ra, em recente entrevista ao Jornal do Brasil, publi-
de ocultação do ilícito, de escamoteação das banda- cada na edição de segunda-feira, dia 19 do corrente,
Iheiras e de coonestação dos fatos tão graves que bem demonstram a insegurança com que o Sr. Mi-
tanto atormentam o País. nistro vem apresentando sua frágil defesa diante das

Quer o Governo, naturalmente, ao impedir a in- irregularidades apuradas em relatório da Secretaria
vestigação dos fatos, fazer com que tudo caia no es- Federal de Controle do Ministério da Fazenda e de-
quecimento, mais uma vez gerando a impunidade e nunciadas, inicialmente, no mesmo Jornal do Bra-
semeando a desesperança. sil, e já agora em grande parte da mídia nacional,

Se estivéssemos diante de um Governo sério, afrontando a moralidade pública e, de forma contun-
deveria ser ele o primeiro e o maior interessado em dente, os princípios éticos que têm norteado o Go-
apurar todas as denúncias. Deveria facilitar e esti- verno do Sr. Fernando Henrique Cardoso.
mular as investigações. Deveria desejar a punição Sr. Presidente, S..-s e Srs. Deputados, deplorá-
dos culpados. E se não o faz é porque quer escon- vel foi a decisão adotada pelo Sr. Ministro Arlindo
der culpas. Porto de liberar recursos para projetos de eletrifica-

Enquanto tudo isso acontece, este mesmo Go- ção rural em várias partes do País, com manobras
verno, com sua perversa política econômica, está in- que não condizem com a moral e a honestidade que
viabilizando o setor produtivo e promovendo o de- devem balizar o perfil de um homem público.
semprego, está desmantelando o serviço público, As fraudes, Sr. Presidente, caros colegas Par-
está deteriorando o setor educacional, está deixando lamentares, ficaram evidentes, como se constata no
enferma a saúde pública e entregando à sanha do exame dos relatórios elaborados pelos auditores da
capital externo as riquezas nacionais. Secretaria Federal de Controle do Ministério da Fa-

A verdade é uma só: o Brasil não pode mais zenda; e mais grave ainda é o fato de que o próprio
conviver com a corrupção e com o abuso da rnáqui- Governo, com certa antecedência, recomendara ao
na pública! Ministro a não-Iiberação dos recursos para aquele

Invoco a sensibilidade dos homens e mulheres fim, pois havia indícios de possíveis fraudes e irregu-
de bem deste Parlamento para que exijam, em nome laridades em liberações anteriores, bem como na
do povo brasileiro, a rigorosa apuração da verdade, execução das obras.
doa a quem doer. Esse é um dever mínimo, elernen- Essas informações, Sr. Presidente, originárias
tar e inadiável. É necessária e indispensável a puni- de uma pluralidade de técnicos competentes e res-
ção dos corruptos e dos corruptores. ponsáveis, prestadas ao Sr. Ministro, objetivavam

A História sempre continuará sendo sábia e im- preveni-lo para evitar práticas inaceitáveis contra o
piedosa nas análises dos fatos e não perdoará aque- Erário.
les que se ocultam e que se omitem, coonestando a É preciso ressaltar que esse alerta, Sr. Presi-
impunidade. dente, foi uma demonstração de dignidade dessa

Sr. Presidente, V. Ex!! tem o dever de restabe- equipe técnica no zelo pela moralidade pública.
lecer a honra do Parlamento, o que só será possível E o que mais nos preocupa, meus caros Parla-
com o pleno funcionamento da CPI e, conseqüente- mentares, é ouvir o silêncio deste Parlamento diante
mente, com a rigorosa apuração desse escândalo da da responsabilidade, perante a Nação, de fiscalizar a
reeleição, para que todos os culpados sejam puni- aplicação dos nossos impostos, que de forma crimi-
dos nos termos da lei. nosa se esvaem nas duvidosas nuvens da corrup-

Independentemente de haverem renunciado a ção, como está evidenciado nessas manobras do Sr.
seus mandatos, como acaba de ser anunciado, os Ministro Arlindo Porto.
Deputados envoMdos precisam ser responsabiliza- No relatório, Sr. Presidente, constataram-se
dos, e não apenas eles, mas os corruptores, que de- inúmeras irregularidades e falhas na execução dos



É preciso que nós, representantes do povo
nesta Casa, sejamos ouvidos e levados a sério, para
que a democracia brasileira possa consolidar-se na
crença dos mais humildes que nos confins dos pam
pas, nas capoeiras do Nordeste, no cerrado central e
nas barrancas do Norte esperam por um futuro mais
digno de viver.

Assim, Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados,
mais uma vez faço o apelo ao Sr. Presidente da Re
pública para que determine a apuração isenta e rápi
da de tais denúncias, caso realmente se pretenda fa
zer do Brasil uma sociedade civilizada, digna e mo
derna, e não o País da fome e da impunidade.

O SR. JOÃO FASSARELLA (BlocolPT - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs.
Deputados, o que nos traz à tribuna é o tema que
ocupa as manchetes da imprensa nacional: a com
pra de votos e a instalação ou não de uma CPI.

Assistimos hoje à renúncia de dois ex-Parla
mentares, aqueles mais diretamente envolvidos.
Mas todos sabemos que eles não são os únicos; es
tão apenas num dos lados do elo da corrupção. É
inaceitável! A Nação inteira já demonstrou isso, in
clusive nas últimas pesquisas e nas crescentes ma
nifestações que ocorrem em todo o País.

As últimas pesquisas demonstram que 97% da
população exige e quer uma CPI. Desde o início es
tava claro que a Comissão de Sindicância - em que
pese até a rapidez com que a Mesa agiu ao criá-Ia 
não tinha, como não tem, os instrumentos necessá
rios para averiguar e punir. E aí está a demonstra-

Por sua vez, Sr. Presidente, o Ministro Arlindo
Porto, vangloriando-se com essas demissões, procu
ra encobertar outras inúmeras irregularidades que
continuam a manchar de lama esse segmento tão
importante do Governo do Sr. Fernando Henrique
Cardoso.

Volto a reafirmar nesta tribuna: nós que faze
mos parte da bancada governista e que acreditamos
na seriedade, sobretudo na honestidade do Governo
de Fernando Henrique Cardoso, insistimos que haja
uma imediata investigação para apurar essas denún
cias, para que toda a Nação, bem informada, possa
continuar a acreditar no seu grande destino.

Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados, no mo
mento a minha aferição conceitual sobre o titular da
Pasta da Agricultura do meu País é a seguinte: trata-
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convênios, como impropriedades nas licitações de se de um cidadão sem nenhuma credencial para a
obras, com documefltação incompleta e superfatura- importância do cargo que exerce.
mento. Em Novo Horizonte dOeste, no Estado de Esse Ministério, Sr. Presidente, S~s e Srs. De-
Rondônia, os fiscais do Governo constataram, por putados, merece, pela sua importância, ser dirigido
exemplo, um superfaturamento de 344% numa obra por cidadãos probos e competentes, capazes de ge-
inacabada, que recebeu R$100 mil do Ministério da rar riquezas, trazendo no bojo das suas idéias proje-
Agricultura graças a uma emenda ao Orçamento tos que consagrem uma política coerente com a
apresentada pelo Deputado Expedito Júnior, do PPB grandeza da agricultura brasileira.
de Rondônia, para o Município, cujo Prefeito, à épo- Não podemos continuar a ser enganados. Bas-
ca, era seu irmão. ta! Exigimos que as autoridades de bem deste País

Além dessa, outras obras, Sr. Presidente, Sr's apurem todas as denúncias contra o Ministro Arlindo
e Srs. Deputados, foram contempladas com recur- Porto e sua gente, para que possamos respirar o ar
sos do bolo de R$24,5 milhões, destinado pelo Go- puro da honestidade que pretendemos circule no
vemo para a eletrificação no campo, no ano passa- nosso Brasil.
do, beneficiando apenas as propriedades rurais de Portanto, quero, nesta oportunidade, mais uma
Parlamentares ou de seus familiares; é o caso do vez solicitar que a Presidência desta Casa coloque
Município de Araguaína, em Tocantins, onde a em votação o requerimento de minha autoria para
União gastou R$120 mil para fazer a extensão de convocação do Sr. Ministro Arlindo Porto ao plená-
uma rede de energia elétrica que até agora serviu rio, para prestar os esclarecimentos necessários so-
apenas para iluminar as fazendas de parlamentares, bre tais denúncias que vêm envergonhando a Na-
a pretexto de levar energia elétrica para os assenta- ção.
mentos de trabalhadores rurais.

Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados, não é a
primeira vez que na gestão do Sr. Arlindo Porto, no
Ministério da Agricultura, são denunciadas falca
truas. A IstoÉ, Sr. Presidente, em dezembro passa
do revelou a existência de um esquema de corrup
ção no Departamento Nacional de Cooperativismo e
Associativismo o (DENACOOP), um órgão do Minis
tério da AgriclJltura que repassa recursos para proje
tos de cooperativismo rural em todo o País. O inqué
rito administrativo, que apurou a responsabilidade de
funcionários do Governo pelo rombo de mais de
R$10 milhões de reais, resultou na demissão de dois
coordenadores do DENACOOP.
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ção: renunciaram antes da conclusão e da fonnaliza
ção de um processo contra eles, o que seria a princi
pal competência da CPI. E corre-se o risco da impu
nidade e de, daqui a dois anos, esses mesmos ex
Deputados se candidatarem, retomando a esta Casa
como se nada tivesse acontecido.

O Congresso Nacional, a Câmara dos Deputa
dos e até o próprio Executivo não podem permitir
que esse episódio, que levantou suspeitas extrema
mente graves contra membros dessas instituições,
que colocou sob suspeita Governadores e Ministros.
alguns dos quais gozam da intimidade maior do Pre
sidente da República, fique sem esclarecimento.

Encerrar-se esse episódio com a renúncia dos
dois ex-Parlamentares significa manter sob suspei
ção o Congresso Nacional e o Executivo. E essa
desconfiança, associada à impunidade, é o que de
pior pode existir para a defesa das instituições.

Temos de preservar a honorabitidade do legis
lativo, Poder de fundamental importância para a de
mocracia. Para isso, é necessária a instalação de
uma CPI, que não pode tardar. É preciso haver nú
mero de assinaturas suficiente para que ela seja ins
talada imediatamente, a fim de que, com uma inves
tigação séria, profunda e radical, a Nação brasileira
obtenha a resposta que espera deste Parlamento.

Não dar ao pedido de instalação da CPI regime
de urgência é compactuar com a impunidade, é dizer
que o caso se encerrou com a renúncia desses dois
ex-Parlamentares.

É indispensável, portanto, que esta Casa, que
quer ver seu nome preservado e continuar tendo o
respeito do povo brasileiro, dê no dia de hoje os 250
votos necessários para que se aprove o pedido de
urgência para a instalação dessa CPI. Que através
dela consigamos resgatar a credibilidade do Poder
legislativo e punir de maneira completa e exaustiva
não só aqueles que se corromperam, mas especial
mente os corruptores, que nonnalmente saem impu
nes depois de causarem tantas mazelas neste País.

Era o que tinha a dizer.
O SR. ENIO BACCI - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Tem V.

EX- a palavra.
O SR. ENIO BACCI (BlocoIPDT - RS. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr-s
e Srs. Deputados, compreendemos os erros da
Coordenação de Segurança. Mas neste exato m0

mento diversas pessoas detentoras de mandatos
públicos, Vereadores, Prefeitos e, o que é mais gra
ve, Deputados Estaduais, não estão tendo acesso Ii-

vre a esta Casa. segundo a Segurança, por detenni
nação da Presidência.

Peço à Mesa que dê tratamento diferenciado
aos detentores de mandato, inclusive ao Deputado
Estadual do Rio Grande do Sul Giovani Cherini, que
está há cerca de vinte minutos aguardando para en
trar na Câmara dos DeputadOs.

O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Prelimi
narmente. a Mesa convoca o Sr. Diretor da Coorde
nação de Segurança para vir aqui. Ato contínuo, de
signa os Deputados Enio Bacci, Silvio Torres e Adão
Pretto para. em comissão. fazer cumprir a recomen
dação, porque o Presidente desta Casa não chega
ria à truculência e à violência que acaba de ser de
nunciada ao microfone.

O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Com a
palavra a nobre Deputada Dolores Nunes.

A SRA. DOLORES NUNES (PPB - TO. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr-s e
SI'S. Deputados. para arrancar este País efetivamen
te do subdesenvolvimento, proporcionando-lhe con
dições de progresso econômico e social, é absoluta
mente fundamental que a Educação seja priorizada.

O Brasil. nas últimas décadas, investiu muito
pouco no setor educacional, e, em conseqüência, a
tônica do ensino nacional é a repetência, a evasão
escolar. a péssima remuneração dos integrantes do
Magistério e a precária qualidade dos serviços pres
tados aos alunos.

. Assim. os indicadores do ensino no País colo
caram-no no pior lugar em todo o contexto da Améri
ca Latina. Ievando-se em consideração principal
mente o PIB nacional e a sua proporção de investi
mento na educação.

O Brasil ainda apresenta uma taxa elevadíssi
ma de analfabetismo. de 17,2%, contando 3 milhões
e 500.mil crianças fora da escola.

Dentro de todo esse quadro desolador - embo
ra algumas iniciativas positivas estejam em ação por
parte do Ministério da Educação e do Desporto - o
Estado do Tocantins vem implantando a modernida
de em seu sistema educacional.

De fato. no último dia 17 do corrente mês, o
Governador Siqueira Campos e a Secretária da Edu
cação e Cultura Nilmar.Gavino Ruiz lançaram a pri
meira etapa do Programa de Informatização da Es
cola Pública no Tocantins.

Nessa primeira etapa, o Governo do Estado in
vestiu quase 700 mil reei!? na instalação de 161 tel'
minais de computador, criação de salas-ambientes e



Fico indignado ao ver,_ Sr. Presidente, que a
primeira medida a ser tomada pelo Presidente da
República foi no sentido de tentar impedir as investi
gações para apontar os verdadeiros responsáveis.
Por isso, quero fazer uma solicitação à Mesa no sen
tido de que não aceite a renúncia desses Parlamen
tares, enquanto não for devidamente apurado o
nome de quem efetivamente fez a compra dos seus
votos, de onde surgiu o dinheiro para tal finalidade.

Caso contrário, esses 93% do povo brasileiro,
que hoje está indignado diante das notícias da compra
de votos nesta Casa, vai ficar muito mais indignado
ainda, sabendo que essa renúncia não passa de uma
estratégia para impedir que se aprofundem as investi
gações e se apure quem está mandando, quem deter
minou a compra dos votos dos Deputados que apre
sentaram suas renúncias.

O SR. JOSÉ GENofNO (BIocoIPT - SP. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sr's e SIS. Deputa
ctps, quero, nestes cinco minutos de pinga-fogo, chamar
a atenção dos meus colegas para a situação delicada
que vive o Congresso Nacional, em particular a Câmara
dos Deputados. E essa situação agravou-se com a re
núncia dos dois Deputados citados na Comissão de Sin
dicância.

Ora, Sr. Presidente, sempre dissemos que a
Comissão de Sindicância foi uma medida necessária
e regimental, mas também insuficiente e limitada. E
nós não queremos que neste momento o Congresso
Nacional, particularmente a Câmara, consciente das
responsabilidades e dos riscos da queda da sua legi
timação junto à opinião pública, de maneira alguma,
sob pena de pagar um preço muito alto, passe para
a opinião pública que está com medo de uma inves
tigação, que está escondendo a sujeira debaixo do
tapete.

A Comissão de Sindicância não poderia fazer o
que a maioria desta Casa sinceramente quer. Com
essa renúncia, temos de usar aquele instrumento
que não é a favor de Oposição nem contra Governo,
o instrumento institucional para investigar irregulari
dades, que é exatamente a Comissão Parlamentar
de Inquérito, cuja duração podemos determinar 
que tenha um prazo curto, que tenha uma Presidên
cia e uma Relatoria com as quais possamos trocar
idéias, que tenha como objetivo determinado a in
vestigação de todas as pistas e denúncias reveladas
pela matéria da Folha de S.Paulo; uma Comissão
Parlamentar de Inquérito que possa esclarecer a
verdade à opinião pública e provar ao cidadão que a
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capacitação de professores. Seis mil alunos serão Governo nesse escândalo que deixou o País choca-
inicialmente beneficiados. do.

A meta da Secretária da EducaçãQ e Cultura é
informatizar, até o ano 2000, toda a rede:pública de
ensino do Estado, o que proporcionará qualidade su
perior de educação aos alunos e su~ 'p~~ Capacita
ção para enfrentar os desafios de noS$Ó terhpo.

Registro desta tribuna esse importànj~ aconte
cimento, congratulando-me com o G9Vértlador Si
queira Campos e com a Secretária dê {Educação e
Cultura, Nilmar Ruiz, pela importante iniciativa, que
coloca o Estado de Tocantins na autêntica vanguar-
da, no âmbito do ensino público. '

Era o que tinha a dizer.
O SR. WALDOMIRO FlOR.AVANTE (BlocoIPT

- RS. Sem revisão do orador.) - Sr: Presidente, S"-s
e Srs. Deputados, ocupo a tribuna para tecer alguns
comentários sobre a instalação da CPI da compra de
votos na votação da emenda dareeleiçãQ.

Com a renúncia, hoje, dos dois,Parlamentares,
mais uma vez fica muito claro para o País ·e para
esta Casa - e só não vê quem não quer - que esses
Deputados não estão agindo sozinhos; que junto. a
eles existe um grupo que corrompeu, que certamen
te angariou dinheiro público para o pagamento des
ses Parlamentares.

Neste momento em que 93% c::iq povo brasileiro
está pedindo que se instale uma CPI, ar:enúncia dos
Parlamentares sem prestar esclarecimento sobre
quem efetivamente fez a compra de voto, Quem é.o
corruptor e de onde saiu o dinheiro, leva-nos a crer
que eles estão recebendo, talvez, urná quantia muito
maior para tomar essa atitude. Certa~nte vão ficar,
durante o período de dois anos, como dinheirQ raça
bido para renunciar ao mandato e mais aquele .que
receberam para aprovar a emenda da 'reeleição,; pre
parando suas campanhas eleitorais para voltar a
esta Casa. ., ' ' ,':.

Para nós não resta dúvida de que houve' ~ e
agora ficou devidamente confirmada - a compra
desses Parlamentares. E se efetivamente alguém se
vendeu para votar a favor da emenda da reeleição,
houve alguém comprando votos. '.

Pessoalmente, não tenho dúvida nenhuma de
que o maior interessado, neste País, na aprovação
da emenda da reeleição é o Presidente Fernando
Henrique Cardoso. À época, S. E~ foi quem dirigiu
todo o Bloco de sustentação de seu Governo para a
aprovação da emenda, e é hoje quem está condu
zindo todo esse processo para impedir a realização
dessa CPI. Não paira dúvida nenhuma, pelos indí
cios agora apresentados, sobre o envolvimento do
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Câmara dos Deputados não tem medo de investigar, o instrumento da democracia, porque, se não aper-
que a Câmara dos Deputados investiga os seus pa- feiçoa os instrumentos de investigação e controle,
res e não se furtará a sangrar a própria came. perante o cidadão essa democracia vai perdendo

A Câmara dos Deputados não pode empurrar sua legitimidade e sua credibilidade.
para um outro Poder aquela que é sua competência Não podemos apostar no pior, mas também
constitucional, exatamente a de descobrir o outro não podemos esconder-nos. Não podemos ter medo
lado da moeda, na medida em que as denúncias, se de investigar as irregularidades. Não podemos julgar
de um lado envolvem a Câmara, do outro revelam a ou b preventivamente, nem Deputados, nem auto-
também a outra face desse processo que atinge a ridades do Executivo. Mas não podemos previamen-
credibilidade desta instituição. te absolver ninguém. Temos de fazer uma investiga-

Faço um apelo aos colegas desta Casa, da ção séria e criteriosa.
Oposição e do Govemo, para que encaremos a CPI Por isso, apelo para os Srs. Deputados no sen-
como uma necessidade institucional, como um pro- tido de que assinem o requerimento de urgência ur-
cesso necessário à democracia. A democracia corre gentíssima. É uma exigência para que esta Casa de-
riscos que serão maiores se não utilizarmos os ins- libere, é uma exigência para que a maioria diga à
trumentos necessários para caminhar no fio da na- Nação o que quer. Não podemos usar o caminho da
valha. fuga, do esvaziamento, das viagens, para não colo-

O pior dos mundos é exatamente o esvazia- car nossa rubrica e nosso voto numa decisão em
mento desta Casa. Se terminarmos a votação hoje à que está em jogo o mandato de cada um de nós e a
tarde, se os Deputados forem para suas bases ou própria prerrogativa do Congresso Nacional.
para o exterior e amanhã não houver ninguém aqui - O SR. JOÃO PAULO (BlocolPT - SP) - Sr.
na semana que vem, por causa do feriado, não tere- Presidente, primeiramente, passo às mãos de V. ExB
mos sessão deliberativa -, o Congresso Nacional, um projeto de lei que trata do trabalho temporário e
particularmente esta Casa, será objeto de chacota e um requerimento de informações.
de indignação popular, com justa razão. Neste rápido pronunciamento, falarei da impor-

Vivemos uma situação delicada. Por isso é na- tância do momento que vivemos. Em São Paulo, a
cessário convocar sessões deliberativas para todo o Polícia do Govemador Mário Covas, como altemati-
dia de amanhã e para a semana do feriado, para va para desalojar quatrocentas famílias, num total de
que esta Casa delibere se quer ou não uma CPI e mil pessoas, utiliza um Batalhão da Polícia, com me-
como vai processar, agora, os resultados da sindi- tralhadoras e revólveres, e mata três pessoas. O fu-
cância, com as duas renúncias. turo Ministro da Justiça admite isso como um crime

Não podemos aceitar a banalização da corrup- imprevisível, ou, pelo menos, necessário. O Gover-
ção, nem a banalização da renúncia. O que está em nador disse que não houve nenhum ato a mais por
jogo, tanto para quem votou favoravelmente quanto parte da Polícia Militar.
para quem votou contrariamente à reeleição, é a cre- Paralelamente a isso, aqui na Câmara, a refor-
dibilidade do Poder Legislativo. E essa credibilidade ma administrativa anda a passos de tartaruga e não
exige um processo de negociação entre minoria e consegue definir absolutamente nada. No Legislativo
maioria, entre Oposição e Govemo, para exigir e via- do País, temos o fato mais importante ocorrido re-
bilizar os instrumentos de modo que a sujeira não centemente: a denúncia de compra e venda de vo-
seja colocada debaixo do tapete. tos para a aprovação da reeleição. Para fechar uma

Temos de pensar grande. Temos de agir como operação de compra, é necessário ter alguém que
estadistas no momento em que esta Casa está colo- venda. E para vender é necessário ter alguém que
cada contra a parede. Esta Casa não pode ficar sob compre.
suspeita, nem pode ficar acuada. E o caminho ade- Sr. Presidente, quem comprou esses votos?
quado é esclarecer a verdade. Sabemos que dois Deputados do Acre, réus confes-

É um erro o Govemo dizer que não quer CPI sos, já declararam a venda de seus votos por 200
porque isso vai paralisar o Congresso. Isso não é mil reais cada um. Mas quem comprou, quem tinha
verdade. Democracia implica investigar e votar. É interesse? Na ocasião, às vésperas do dia 28 de ja-
também um erro dizer que a CPI é palanque eleito- neiro, toda a imprensa noticiava a vinda de Governa-
ral; nem é palanque para esconder as maracutaias dores a Brasília. O Govemador Amazonino Mendes
que por acaso existam no Govemo, nem é palanque instalou-se na Academia de Tênis, almoçava e janta-
para a Oposição fazer campanha em 1998. A CPI é va com Deputados não só do Amazonas e do Acre,
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mas de outros Estados. Noticiava também a impren
sa a vinda de empresários que tinham financiado a
campanha de Deputados. A título de quê? Será que
não se situam exatamente nessas mesas aqueles
compradores dos votos dos Srs. Deputados para
aprovar a reeleição?

Às vezes, penso no fato de que o ex-Presiden
te José Sarney, para ganhar um ano de mandato,
com a redução de seis anos para cinco, teve de ven
der a alma para o diabo. Agora podemos calcular
que, para o atual Presidente da República ficar mais
quatro anos no mandato, deve ter vendido para o
diabo não somente a sua alma, mas a de muitas
pessoas.

Sr. Presidente, a única forma de apurar isso
com profundidade é com uma Comissão Parlamen
tar de Inquérito que possa ir fundo e apresentar a
transparência com que o Legislativo nacional quer
trabalhar, a fim de poder relacionar-se com a socie
dade brasileira.

Sr. Presidente, atente-se para as conversas
de corredor, para o que se tenta montar na Câmara
Federal- e é importante que a imprensa divulgue. O
relatório da Comissão de Sindicância será lido
após as 18h de hoje. Não haverá painel amanhã.
A semana que vem é morta, não terá painel tam
bém. Portanto, só voltaremos à Câmara na primei
ra semana de junho, e o assunto terá esfriado, pu
nidos dois Deputados pelo próprio ato da renúncia,
os quais poderão fazer campanha para Deputado
Federal daqui a um ano e meio com os 200 mil
reais recebidos não sei de quem.

Sr. Presidente, este cenário patético e ridículo
deixa este Legislativo cada vez mais desmoralizado
perante a sociedade brasileira.

Por isso, o que não a Oposição, mas todos os
Srs. Deputados, independentemente de partido, pre
cisam exigir é a continuação da pauta amanhã, na
terça-feira e na quarta-feira da semana que vem,
para discutir a reforma administrativa, e a instalação
de Comissão Parlamentar de Inquérito, com a con
vocação dos Ministros Sérgio Motta e Eduardo Jorge
e dos Governadores do Amazonas e do Acre, para
que possamos efetivamente chegar a uma conclu
são e apresentar um relatório que seja o que a so
ciedade espera.

O Legislativo em seu todo não tem culpa no
cartório. Aqueles poucos que se dispuseram a ven
der a alma por quatro anos a mais no poder que pa
guem o pato. Mas é tarefa nossa aprofundar a inves
tigação para aplicar a punição adequada nesse
caso.

Era o que tinha a dizer.
O SR. ARLINDO CHINAGLlA (Bloco/PT - SP.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs.
Deputados, comentava-se e até se escrevia - o que
provocava reação aparentemente irada do próprio
Presidente da República - que a emenda da reelei
ção fora aprovada na Câmara dos Deputados me
diante o uso de métodos mal apelidados de fisiológi
cos, ou, de forma mais dura, que havia acontecido a
compra de votos.

Com a divulgação do conteúdo das fitas pela
Folha de S.Paulo, criou-se em toda a sociedade a
convicção de que as denúncias e desconfianças se
confirmavam. Não há como os Deputados e Sena
dores que compõem aqui a base govemista se furta
rem a atuar de maneira a livrar a si próprios dessa
suspeição, até porque entendemos que a maioria
que votou a favor da emenda o fez a partir das suas
convicções.

Entretanto, não há como diferenciar aqueles
que fazem uma reflexão e daí deriva seu voto favo
rável daqueles que foram constrangidos, convenci
dos ou, usando uma palavra rude, até mesmo com
prados. Não há como separar as palavras do Depu
tado Ronivon Santiago quando ele se incrimina, in
crimina outros Deputados e ainda incrimina um Mi
nistro de Estado, e, por conseqüência, levanta-se
suspeição sobre todo o Executivo.

A melhor atitude, não para nós da Oposição,
mas principalmente para o Presidente da República,
é mostrar que nada teme, porque nada deve. A ope
ração de impedir uma CPI, tentando transmitir à so
ciedade que a Comissão de Sindicância cumpriu
com a função de esclarecer os fatos, não resiste à
análise de uma criança que freqüenta a escola.

Quando dois Deputados renunciam - perdendo
com isso o Poder Legislativo, em seus mecanismos
de funcionamento, como a Comissão de Fiscaliza
ção Financeira e Controle, a qual presido -, pode
mos, por exemplo, convidá-Ios a comparecer à Co
missão para prestar esclarecimentos. Entretanto,
eles não têm nenhuma obrigação de fazê-Io. Em
uma CPI, temos condições de convocar qualquer ci
dadão que justa ou injustamente esteja ligado a esse
episódio que mancha o Poder Legislativo, para es
clarecer os fatos - sob juramento - que atingem
toda a sociedade.

Apelamos para os Deputados e Senadores dos
partidos que compõem a base govemista - não
aqueles que já assinaram os dois pedidos de instala
ção dessa CPI -, seja da Câmara, seja do Senado,
não só no sentido de que não retirem suas assinatu-
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ras, mas também ajudem o Poder Legislativo como em diferentes cidades de São Paulo, somando 112
um todo. mil casas ou apartamentos.

Sr. Presidente, sras e Srs. Deputados, há a in- Pois bem, ontem, quando da desocupação, por
tenção de considerar os resultados dessa Comissão determinação judicial, de um desses conjuntos,
de Sindicância como suficientes para esclarecer es- aconteceu um grave acidente. Um grupo de pessoas
sas denúncias. Alertamos que não são. Caso isso invadiu um conjunto que está em fase de conclusão,
ocorra, no futuro mudará até o patamar de disputa para ser entregue a famílias que já estão sorteadas
política do País. - e são famílias também de trabalhadores, de sem-

É incompreensível - para não dizer inadmissí- teto - e resistiu à força à determinação judicial. Des-
vel - que os envolvidos recusem um instrumento graçadamente, três invasores foram mortos.
que possibilite esclarecer esses fatos. Circunscrever Nada justifica essa violência. No entanto, nada
o problema a meia-dúzia de Deputados é eliminar a justifica também que se venha aqui dizer que a Polí·
possibilidade de identificar quem comprou, quanto cia Militar do Govemador Mário Covas atacou e ma-
pagou e a mando de quem foi executado um ato tão tou invasores. Não! A verdade é que, cumprindo de-
antiético e indigno, seja do Poder Executivo, seja do terminação judicial, a Polícia Militar de São Paulo foi
Poder Legislativo. promover reintegração de posse de um conjunto,

O SR. CANDINHO MAlTOS - Sr. Presidente, que é dos trabalhadores, invadido por um grupo de
peço a palavra pela ordem. pessoas.

O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Tem V. O Governador lamenta profundamente o acon-
E~ a palavra. tecido. Nós todos lamentamos.

O SR. CANDINHO MAlTOS (PSDB - RJ. Quero dizer aqui que todos os partidos políti-
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden- cos de São Paulo, todos os Deputados e Vereado-
te, comuniquei ao meu Líder, Deputado Aécio Ne- res da capital e do interior, sem distinção partidária,
ves, que na última quinta retirei a assinatura do pedi- têm participado desse programa habitacional, suge-
do de instalação de CP/ para investigar compra de rindo áreas a serem desapropriadas e transformadas
votos na votação da emenda da reeleição, mas, em conjuntos, sugerindo áreas para que se faça ne-
diante da renúncia de dois Deputados, realmente fi- las mutirão. Não há discriminação de nenhuma natu-
cou comprovado que houve ilícito e, se eles foram reza da parte do Governador. Na verdade, trata-se
comprados, alguém os comprou. de um programa habitacional eficaz, um programa

Sr. Presidente, levando em conta o meu man- habitacional sobre o qual existe toda transparência.
As casas são distribuídas por sorteio público, e não

dato - aliás, fui o segundo mais votado do partido por influência de padrinho ou por apadrinhamento
pelo qual concorri no Rio de janeiro - solicito a V. político.
E~ que realmente apure quem comprou o voto des-
ses dois Deputados. Quero, mais uma vez, ressaltar o quanto la-

mento o ocorrido, e também deixar patente que a
Era o que tinha a dizer. política habitacional do Govemo de São Paulo, que
O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - A Mesa tem o apoio de toda sociedade, não vai mudar; não

recebe a manifestação de V. ExfI vão ser aceitas atitudes como as desses invasores.
O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Conce- Hoje, no fim da madrugada, depois de negocia-

do a palavra ao Deputado José Anibal. ções, os invasores desocuparam todo o conjunto.
O SR. JOS~ ANrBAL (PSDB - SP. Sem revisão Sr. Presidente, quero tecer considerações so-

do orador.) - Sr. Presidente, sras e Srs. Deputados, o bre o episódio da compra de votos, mas não posso
Govemador Mário Covas seguramente tem hoje o fazê-Io dada a exigüidade do tempo de que dispo-
mais extenso, o mais abrangente, o mais efIcaZ pro- nho. Quero, entretanto, testemunhar meu irrestrito
grama habitacional do Brasil. Esse programa é desen- apoio à Comissão de Sindicância, na qual estão pre-
voMdo por uma empresa do Estado que contempla sentes Parlamentares que merecem de nós todo
várias modalidades de construção e de moradia popu- respeito. Hoje ainda estarão entregando-nos os re-
lar: mutirão, autoconstrução, plano-empresário. sultados do que puderam apurar e do que vão pro-

Ao longo de quase trinta meses de Governo, já por ao Plenário desta Casa, e a partir daí, imagino, o
foram entregues 45 mil unidades habitacionais, be- Parlamento, com o objetivo fundamental de esclare-
neficiando 180 mil pessoas. Mais que isso: já estão cer a opinião pública e dar a ela uma satisfação, vai
em construção, entregues a cada semana, conjuntos decidir - e espero que decida pelo melhor.
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Durante o discurso do Sr. José Anibal, O Presidente da República tem o direito e tam-
o Sr. José Maurício, 1Q Suplente de Secretá- bém o dever de emitir sua opinião sobre esse caso,
rio, deixa a cadeira da presidência, que é até porque nele foi citado o nome de um Ministro de
ocupada pelo Sr. Nelson Trad, 2f1 Secretário. Estado como possível envolvido. Ainda não temos

O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - Tem a comprovação, mas há informações, há hipóteses, há
palavra o nobre Deputado Antonio Geraldo. suposições, de que o Ministro Sérgio Motta também

O SR. ANTONIO GERALDO (PFL - PE. sem re- possa estar envolvido. Assim sendo, o Presidente da
visão do orador.) - Sr. Presidente, Srllg e Srs. Deputa- República tem de dizer o que pensa à Nação, caso
dos, tenho a ligeira impressão de que a Oposição e a1- contrário dará a entender que a responsabilidade é
guns outros segmentos da sociedade estão testando a única e exclusivamente desta Casa, do Congresso
autoridade do Presidente da República Talvez pelo fato Nacional, e que o Governo nada tem a ver com isso.
de ser S. Ex- um extraordinário sociólogo e não menos Mas tem, sim, até porque o episódio aconteceu em
extraordinário cientista político, creio que alguns acante- torno de algo que o Presidente muito queria.
cimentos têm passado para o Presidente da República a A quase totalidade dos que aprovaram a emen-
impressão de que tudo deve ser observado dentro do da fizeram-no por convicção, como é o meu caso.
carJllO da nonnaIidade. Votei a favor da reeleição por entender que Sua Ex

celência o Presidente Fernando Henrique Cardoso
O Presidente, que é um gentleman - e aque- merece a oportunidade de ser julgado nas urnas

Ies que se aproximam de Sua Excelência sabem para novo mandato, pois, quer queiram, quer não, o
que é incapaz de uma grosseria e trata todos os in- País vai dando certo. Há ainda alguns ajustes que
terlocutores com muita fidalguia -, tem-se esqueci- precisam ser feitos, mas este Governo pôs ordem no
do de que é Presidente da República e posiciona-se País, especialmente no que se refere à inflação e a
como sociólogo ou, vez por outra, como cientista po-
lítico. outras questões relativas à modernização do País,

tendo em vista que o processo de globalização exige
Um dos mais importantes acontecimentos so- as privatizações que têm ocorrido.

ciais do século é o Movimento dos Trabalhadores O Presidente Fernando Henrique Cardoso
Sem Terra, movimento organizado, bonito, algo que, deve falar à Nação como Presidente. É claro, ele
parece-me, Sua Excelência vê não como Presiden- tem também o direito de analisar os últimos aconte-
te, mas como cienttsta político, e passou a analisá-lo cimentos como sociólogo e como grande cientista
desprovido da responsabilidade de Presidente. político que é, mas é preciso que exerça seu poder

Recentemente, membros do Movimento Grito de Presidente. Precisa impor a ordem e não permitir
da Terra Brasil invadiram o Ministério do Planeja- que alguém passe sobre sua autoridade.
mento. Parece-me que também esse acontecimento O Governo de Sua Excelência é democrático,
foi visto pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso com canais abertos a negociação, a que a Oposição
com olhos de cientista político e sociólogo e não possa sentar-se à mesa para discutir. Os segmentos
com os de Presidente, com o poder coercitivo e a organizados da sociedade têm tido espaço neste
responsabilidade que lhe foram conferidos por todos Governo. O Presidente Fernando Henrique Cardoso
nós brasileiros que nele votamos. é um democrata a toda prova. Então, Sua Excelên-

Entendo, Sr. Presidente, que é chegada a hora cia precisa exercer seu mandato com a autoridade
de o Senhor Fernando Henrique falar à Nação, ao que tem como Presidente da República.
Congresso Nacional e ao Judiciário como Presidente Faço esta análise, Sr. Presidente, para que os
da República, com a autoridade, com a responsabili- companheiros possam comigo considerar a gravida-
dade e com o poder que lhe foram dados pelo povo de do momento por que passa nosso País. Temos a
brasileiro. Digo isto porque a mim me parece, repito, CPI dos Precatórios. Os políticos precisam ser ouvi-
que sua autoridade está sendo testada por esses dos e devem ser punidos os que cometeram erros,
segmentos que lhe fazem oposição. descumpriram a Constituição e se meteram em fal-

Entendemos que esse último acontecimento, o catruas. O Governo precisa mostrar que é Governo,
da venda de votos para a aprovação da emenda da e o Presidente precisa também mostrar que é Presi-
reeleição na Câmara dos Deputados, é assunto da dente para continuar tendo a confiança da Nação.
maior gravidade. Precisa ser apurado nos mínimos Era o que tinha a dizer.
detalhes, e o Governo não pode silenciar nem deixar O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - Para dis-
que toda a responsabilidade recaia sobre esta Casa. sabor da Mesa e desalento do Plenário, concedo a
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palavra ao Deputado Arthur Virgílio, que ouviremos ria ou desnecessária no futuro e que teriam, por or-
por apenas três minutos. dem da sensatez e da maturidade, de aguardar o fi-

O SR. ARTHUR VIRGrLlO (PSDB - AM. Sem nal desta fase OfICiai, pluripartidária e plena de credi-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, apenas fico tris- bilidade das investigações.
te por ter V. ExiI dito dissabor. Eu só queria lhe dar Em suma, Sr. Presidente, S~s e Srs. Deputa-
prazer. Eu gostaria de poder ser uma gueixa cívica a dos, o PSDB, que tem programa para o Brasil, que é
seu serviço. (Risos.) responsável pela estabilidade econômica, que tem

O PSDB assume frontalmente a defesa do filia- coragem de governar sem demagogia, faz mais do
do ilustre, militante leal e aguerrido, ex-Secretário- que apitaços ou lavagens de rampa. E aos seus alia-
Geral da Comissão Executiva Nacional e hoje Minis- dos comunica que permanece impávido em seu pos-
tro das Comunicações, engenheiro Sérgio Motta, to de luta por um Brasil ético e renovado. Notas
nesse episódio deprimente, lamentável e asqueroso plantadas em jomal não nos intimidam, nem nos in-
da denúncia de compra de votos de Deputados Fe- duzem a copiar o modelo infeliz. Quem sabe o que
derais. quer não se perde no meio do caminho.

O passado de Sérgio Motta, lutador social, que Vamos à luta para garantir a limpeza do pro-
sempre sonhou os melhores sonhos para este País, cesso. Vamos à luta para defender a honra e a obra
não comportaria em tempo algum, a promiscuidade de um homem operoso, que incomoda a tantos, a
com o submundo da política brasileira que se desen- muitos, mais do que se possa supor, porque não se
volveu a partir das deformações geradas pelo perío- omite e ocupa espaços crescentes na vida pública, e
do da ditadura militar. que não poderá ser atingido pela leviandade de uns,

O presente de Sérgio Motta se expressa pela pela ganância de outros ou pela omissão de quem
competência administrativa e pela coragem com que quer que seja.
vai liqüidando o medievalismo reinante em nosso Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
sistema de telecomunicações. Aí estão a quebra do O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - Nobre
monopólio, a lei regulamentadora, os investimentos Deputado Arthur Virgílio, queira entender que a
estrangeiros, o anúncio da privatização do sistema. Mesa quis apenas manifestar o seu entristecimento
É o presente que leva o Ministro a se exasperar com pelos parcos minutos disponíveis para ouvir o gran-
negociatas e fisiológicos, a ponto de produzir frases de orador que é V. Exª
até rudes, como -com essa gente só conversando O SR. ARTHUR VIRGrLlO - Sr. Presidente, se
nu na sauna-, entre outras expressões de revolta. soubesse que era isso, combinaria um serão com V.

É o presente que não o levaria, portanto, a re- ExiI, para falar aos seus ouvidos a madrugada intei-
crutar intermediários - e de baixo cotumo - para ra. (Risos.)
eles ficar alienado pelo resto da vida, vendendo a O SR. MARCELO BARBIERI (BlocoIPMDB _
alma cheia de arroubos, mas generosa, ao diabo da
chantagem e da corrupção. SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre-

sidente, inicialmente digo que, pelas palavras do
Temos todas as razões para crer na inocência companheiro Arthur Virgílio, que me antecedeu, p0-

de Sérgio, nós tucanos, que estamos a cavaleiro no demos entender com clareza que, depois de termi-
episódio, até porque não existe nenhum dos nossos nada essa fase da Comissão de Sindicância, prova-
Deputados - nem poderia existir mesmo - citado velmente a proposta da CPI terá o apoio do PSDB.
nas fitas do -Senhor x-, da -Senhora y- ou de quem Acho que é uma boa iniciativa.
quer que seja, -A-, -B-, -C- ou -l:'.

Motta não teme investigações, que somente Sr. Presidente, desejo reportar-me à reunião
comprovarão a lisura dos seus gestos e atos. E seu ocorrida hoje em Brasília, com a presença de vinte e
partido não permitirá que o ataquem impunemente. quatro Presidentes de Diretórios Estaduais do

PMDB.
Queremos a punição de corruptos e de corrup-

tores. Queremos a verdade. Queremos que dúvidas Em nome do Presidente Paes de Andrade,
não pairem sobre o Congresso, sobre Congressis- como Vice-Presidente Nacional do Partido, passo a
tas, sobre quem quer que seja do Governo. ler o que foi decidido na reunião:

Confiamos nos resultados da Comissão de Sin- Reunidos hoje em Brasília, os presi-
dicância funcionando na Casa, e não teria nenhum dentes dos Diretórios Estaduais do PMDB
sentido que o atropelássemos ou a diminuíssemos aprovaram, pela unanimidade dos presen-
com propostas cuja implantação pode ser nacessá- tes, moção levada ao encontro pelo Presi-
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dente do Diretório Estadual de São Paulo,
Deputado Estadual Jaime Gimenez, e pela
juventude do Partido de São Paulo, a propó
sito das denúncias de corrupção de Deputa
dos Federais.

Na moção, decidem os Presidente dos
Diretórios Estaduais recomendar aos Depu
tados Federais e Senadores do PMDB que
subscrevam a proposta da Comissão Paria,;,
mentar de Inquérito, única instância capaz
de apurar os fatos em profundidade e identi
ficar os eventuais envolvidos nas denúncias
que colocam sob suspeição não só parla
mentares, como titulares de cargos executi
vos estaduais e federais.

Uma vez apurada a responsabilidade
de quem quer que seja, se responsabilidade
houver, deverão ser tomadas rigorosas pro
vidências, com a punição dos envolvidos e a
preservação da imagem das instituições do
Estado.

Decidiram, da mesma forma, solicitar
ao Deputado Michel Temer, Presidente da
Câmara dos Deputados, que tão logo rece
ba o requerimento da CPI, determine sua rá
pida tramitação, a fim de que ela se instale,
atendendo-se a justa aspiração da socieda
de brasileira.

Em nome da Executiva Nacional do Partido, re
gistro aqui o posicionamento dos Presidentes de Di
retórios Estaduais do PMDB.

Agradeço ao nobre colega Nelson Trad a pa
ciência de ouvir-nos e permitir este registro, em
nome de um partido que tem importante presença na
Câmara Federal e no Congresso Nacional.

O SR. ARTHUR VIRGíLIO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - Tem V.
E~ a palavra.

O SR. ARTHUR VIRGíLIO (PSDB - AM. Pela
ordem.) - Sr. Presidente, embora tenha sido citado,
como sempre, de maneira respeitosa e elogiosa pelo
ilustre colega Deputado Marcelo Barbieri, desejo dei
xar bem clara a posição do PSDB.

Inicialmente, queremos prestigiar a Comissão
de Sindicância, que a Casa acolheu pluripartidaria
mente, por ter sido da lavra honrada e de reconheci
do espírito público do Presidente Michel Temer.

Não queríamos, em nenhum momento, atrope
lar um trabalho que tem, representando a Oposição,

um dos melhores Deputados e homens públicos
desta Casa, o Deputado Paulo Bernardo, assim
como o não menos ilustre Deputado Luiz Máximo,
representando os tucanos. Não queríamos, de forma
alguma, descrer de processo que ainda está em cur
so, açodadamente acenando com soluções que su
postamente seriam melhores do que essa que esta
ria em andamento.

Após o anúncio dos resultados da Comissão
de Sindicância, nosso partido irá dizer o que pensa
da nova etapa, se se sente, ele próprio, satisfeito e
se a sociedade estará satisfeita também ou se acre
dita que se deve dar algum outro passo, indo além
no desdobramento do processo. Fará isso com a se
renidade que caracteriza, com a maturidade que
aprendeu a ter, sofrendo e vencendo as lutas dentro
de um Governo honrado e mudancista e, ao mesmo
tempo, com a firmeza de quem acredita neste País.
E mais ainda: como dizem os franceses, completa
mente à Laise, porque essa podridão da compra de
votos passa muito longe do PSDB.

De forma alguma isso representa uma crise tu
cana, de forma alguma tem alguma coisa a ver com
o meu partido, de forma alguma... E aqui faço o de
safio ao ·Senhor X·, ao ·Senhor Y·, ao ·Senhor Z·, a
qualquer um que grave conversas ou não, de em mil
ou em duas mil listas descobrir um tucano qualquer.

Por isso, nossa decisão será serena, pensando
no Brasil, completamente firme, como serenos e fir
mes são os passos que o PSDB costuma dar.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - Está feito
o registro.

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

O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - Concedo
a contradita a V. ~, e que ela seja o desate desse
diálogo.

O SR. MARCELO BARBIERI (Bloco/PMDB 
SP. 'Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, apenas digo ao nobre Deputado Arthur Vir
gílio que S. EXª não deveria tratar, eu acho, seus
aliados dessa forma. O envolvimento de companhei
ros do PFL, partido aliado ao de S. EXª, não merece
da parte de S. EXª tamanho menosprezo. Afinal de
contas, o Governador do seu Estado também foi ci
tado, e é seu aliado nesse processo nacional.

Sr. Presidente, queremos deixar claro que não
estamos passando à frente das decisões tomadas
pelo Deputado Michel Temer. Ao contrário, Sr. Presi
dente! Nós - eu e o Presidente Paes de Andrade 
estamos aguardando a decisão da Comissão de Sin
dicância, que, segundo nos informou o nobre Depu=
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tado Ibrahim Abi-Ackel, será feita hoje. Tão logo con- O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - Tem V.
cluídos os trabalhos da Comissão de Sindicância, a ExM a palavra.
posição indicada pelos Presidentes estaduais dos O SR. ARTHUR VIRGíLIO (PSDB - AM. Pela
partidos será no sentido de apoiar a constituição da ordem) - Sr. Presidente, desejo fazer um reparo ao
CPI. Essa foi a leitura que aqui fizemos. que disse ao Deputado Marcelo Barbieri, figura de

Em nenhum momento dissemos que o Deputado extremo cavalheirismo. Temo que, em algum mo-
Michel Temer deixou de agir com a Usura, com a pres- mento da minha fala, possa até, impensadamente,
teza e com a rapidez necessária no enfrentamento dos ter sido indelicado, merecendo, quem sabe, ser ad-
problemas. Ao contrário, o Deputado Michel Terner moestado pelo ilustre Deputado. Se fui indelicado,
teve a firmeza de um peernedebista no enfrentamento peço escusas de maneira clara, mas não pensei em
dessa questão, instalando de imediato a Comissão de atingir nenhum homem de bem ou nenhum partido
Sindicância, muito embora, Sr. Presidente, exista hoje desta Casa, a começar pelos que são da base do
o pensamento, que praticamente torna conta do nosso Governo - e respeito profundamente os homens da
partido, de que o braço dessa Comissão é curto. Ela Oposição, com os quais convivo em divergência
não consegue atingir o fundo, a raiz dos problemas, sempre respeitosa.
porque não tem poderes para tanto. Apenas registrei que o meu partido estará mui-

Por isso, hoje houve essa manifestação unâni- to à vontade para deixar que aconteçam todas as in-
me dos Presidentes Estaduais do nosso Partido. vestigações efetivamente necessárias - não as des-
Não estamos acusando partido algum, Deputado necessária -, depois de chegarmos ao nosso con-
Arthur Virgílio, nem acusando o PSDB, dizendo ser senso interno.
ele o responsável. Ao contrário, inclusive, do que di- E digo mais: se houvesse alguém do meu parti-
zem os articulistas, em jornais de grande circulação, do sendo atingido por esse lamentável fato, isso só
o PSDB está pagando essa conta, quando não de- aumentaria o valor das pessoas de bem que o com-
veria fazê-lo. põem e que certamente quereriam cortar na própria

Talvez eu até não tenha essa responsabilida- came, para chegar à verdade que seja a que melhor
de. No entanto, queremos que sejam colocados a nu case com a Nação brasileira e com a resposta que
os Poderes de Estado deste País. Se há pessoas no ela está a esperar.
Legislativo envolvidas, que os fatos sejam apurados; Por isso, apenas reafirmo a confiança de que o
se há pessoas do Executivo envolvidas, que os fatos meu partido saberá ser sereno, firme e sábio na sua
também sejam apurados. Quem não deve não teme. decisão, sem nenhum prejuízo da consideração que

tenho para com os Deputados que compõem esta
Tenho certeza, nobre Deputado Arthur Virgílio, Casa, a começar pela esmagadora maioria daqueles

de que V. Ex!!, pelo pronunciamento que fez agora a que militam no partido do ilustre Deputado Marcelo
respeito do nobre Ministro das Comunicações, Sér- Barbieri, a quem faço meu pedido de desculpas,
gio Motta, atesta a serenidade e a tranqüilidade que com muito afeto.
o Ministro tem para enfrentar qualquer que seja o re- O SR. MARCELO BARBIERI _ Sr. Presidente,
sultado da apuração de seu comportamento ético.
Daí por que isso virá reforçar o desdobramento da peço a palavra pela ordem.
Comissão de Sindicância, que será a imediata insta- O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - Tem V.
lação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, o Ex.B a palavra
que permitirá à Nação brasileira se tranqüilizar e ob- O SR. MARCELO BARBIERI (BlocoIPMDB -
ter conhecimento dos fatos que serão devidamente SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre-
apurados para o bem da democracia brasileira. sidente, desejo apenas dizer que de forma alguma

achei que o Deputado Arthur Virgílio me houvesse
Era o que tinha a dizer, com todo o respeito e agredido; ao contrário, no meu entendimento, foi um

sem contradizer as palavras proferidas pelo Deputa- debate de alto nível que esclarece posições partidá-
do Arthur Virgílio; ao contrário, até concordando com
elas. rias.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - Concedo
Encerro a polêmica, agradecendo a V. ExB, a palavra ao nobre Deputado Valdir Colatto.

Deputado Nelson Trad, sua conduta democrática O SR. VALDIR COLATTO (BlocoIPMDB - SC.
ao permitir a nossa manifestação. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,

O SR. ARTHUR VIRGíLIO - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados, faço o uso da palavra mais
peço a palavra pela ordem. uma vez, na tribuna desta Casa, em defesa da agro-
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pecuária nacional, que deveria ser tratada como
questão de segurança nacional.

Quero demonstrar aqui a minha indignação
com os artifícios utilizados por muitas empresas para
aumentar os seus ganhos, procurando explorar os
produtores que com tanta dificuldade labutam nas li
des da terra.

Digo isto, Sr. Presidente, porque recentemente
recebi de uma cooperativa de pequenos produtores
de Campos Altos, em Santa Catarina, uma denúncia
de que a Empresa Monsoy S/A está impondo aos
produtores de semente a formalização de um contra
to de recebimento de Royalty pela multiplicação e
comercialização de sementes, fato jamais ocorrido
no País.

A empresa vem-se aproveitando da fragilidade
e desconhecimento de nossos produtores, alegando
inclusive fatos decorrentes de leis que já foram revo
gadas, como a lei nº 5.772/71, e que sequer fazem
tratativas quanto à reprodução de sementes, regula
da recentemente pela lei de Proteção de Cultivares,

aprovada por esta Casa e sancionada sob o nº
9.456, de abril de 1997.

Isto vem demonstrar a fragilidade do setor
agropecuário, que vem contribuindo para o equilíbrio
da balança comercial, que sustentou a inflação com
a manutenção de índices que não ultrapassaram a
3% de variação percentual nos produtos integrantes
da cesta básica desde a implantação do Plano Real
até 31 de dezembro de 1996 e que foi responsável
pelo crescimento da economia no contexto nacional,
equilibrando também os níveis de exportação e im
portação.

Sr. Presidente, faço esta denúncia para que fi
que registrada e peço que os documentos demons
trativos dos fatos a que nos referimos sejam inseri
dos nos Anais da Casa.

Solicito ainda a divulgação de meu pronuncia
mento no programa A Voz do Brasil e publicação no
jornal Hoje na Câmara.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
o ORADOR: '
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-----------_._-~
Monsoy S.A.
ElcnlOt:n
"''''' GO :lZ(,\ • km 03 • CP 1f,S
GC:iltI,.Ca·GC
CEP? 5(;00000O
F~n...Fax: (062) 425·1\30: 231·66ell

São Paulo, 30 de abril de 1997

COOPERCAMPOS
At.·Sr. LAERTE L. THlBES JUNIOR

Prezados Senhores,

A ~fONSOY S/A, uma subsidiária do Grupo 1\.1onsanto do Brasil Ltda.
detendora da marca registrada "Ff" e de todas as cultivares de soja
com essa marca, vem através desta infonnar e esclarecer:

t) A ~fONSOY S/A, estabeleceu como estratégia para
desenvolvimento do seu trabalho~ (.) modelo de franquia.
Assim, em cada estado, alguns produtores toram selecionados c
autorizados a reproduzir as cultivares com sua marca.

2) Todas as cultivares com marca :tFT! são individulame11le registradas
no INPI sendo "Proibido o uso para multiplicação comercial de
sementes se ização expressa da 1\fOXSOY S/A" de acordo com
a lei nÚl11 5.77217 em seu ar" o uinto Que diz:

S!J
"Será garantidà no território nacional a propriedade da marca e
seu uso exclusil'o aquele que obtiver o registro d~-ªcordo eOnl ..1L
presente c.ódigo. pal'u distinguir seus produtos. mercadorias ou
sen"iço~, de outros idêntico~ ou semelhaules na classe
corl'espondente a sua atividade".

3) Em consulta à entidade certificadora ! fiscalizadora do seu estado.
verificamos que sua empresa credenciou campos de multiplicação de
cultivares "FT" de propriedade 'fO~SOY S/A na presente safra.
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4) P-onamo para qu~ sua empresa possa regulaizar sua situação.
estamos enviando em anexo modelo do "CONTRATO DE
ArTORIZACÃO PARA ~IUl.TIPLICAC10 E
CO\'1ERCIALIZAC;\O DE SE:\fENTES DE SOJA };
RECF:HT~IE~TO DE ROYALTY". Solicitamos sua comunicação
junto ao nosso depto. comercial até a data de 15 de maio de 1997 para
que o presente contrato possa ser fonnalizado. A não adesão ou
comunicação de cancelamento dos referidos campos de produção até a
data acima implicará em medidas judiciais cabiveis por parte da
l\fO~SOY S/A. _. ....~i, t"~ !JÁ ,., ~''''~5' ; c., I~

~',7 ptJ l,.,-JV: C--~ .:rv L/

Obs: Aqueles que por ventura tenham legalizado sua ~ituaçào junto à
Monsay S/A por favor queiram desconsiderar o comunicado.

Estarão a disposição para prestar os necessários esclarecimentos e
orientação a sua adesão.

Mário Sergio Carvalho
Fone ~ Fax - 062 259 2990 ; celular 062 975 4483
Gerente Comercial Monsoy

João Luiz Alberini
Fone. Fax ~ 041 244 1846/ Celular- 041 9764884
Gerente Técnico Monso}'

Osmar Bergamaschi.
Fone 011 8176041
Diretor 110n50)"

Sem mais para o momento. aguardamos sua comualcação.

Mário Sérgio V Canralho
Gerente Comercial - MONSOY SiA
Tclifax: (O6~) 259-1990
Celular: (062) 975--1.483
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CO.YTRATO DE AUTORTZ.~ÇA·OPARA JIliT.T1PLIC4Cio
E COJlt:RCl.tLIZ.4(~O DE SJ::MENTF..~DE SOJA E

RECEBJit,(ENTO DE ROl:Al.Tl:

Maio de 1997

~JO~SOY S.A.. dét~tora da marca registrada 'FI'. com sede li Rod. Poma
Grussa-l'abneira Km 02. sala 3, Bairto Cará-Cará, no município de Ponta Grossa·PR,
msenta no CGC/t-.-rF sob n.o OG.901.864/0001-S4, dora,·a.me denominada como
At"TORIZAl'iTE, e de oUtro lado , inscrita no CGCMF sob nO
doravante denominada AUTORIZADA. finnam esse contrato de autoril.ação, pelo
qual tem justo e ãC€113do, o que segue:

CI.Al:SULA PRIMEIRA: O objeto deste contrato é a produção ~

comercialização de sementes fiscalizadas de cultivares de soja da marca registrada
ÔFT'. pela AtITORIZADA.

ClAUSl:LA SEGUNDA: Os AUTORrZA~lES se propõe a aUtOTt7.ar a
inscrição de canlpo~ com a finalidade de produção de sementes fiscahl.adas. das
cultivares da marca FT, adqúiridas pela Al"TORTZADA. e uso da marca em
enlbalagem, nota fiscol, atestado de garantia e material de propaganda.

CJ..ArSUL\ TERCEIRA: A At'lORIZADA se compromete a inscrever us
c.arnpos de produção de sementes, junto à Entidade Ct:llificadora.·Fiscahzadora. e
seguir rigorosamente as determinações da legislação pertinente. sendo que a venda e
o produto comerc1l1iízado sào de sua inteIra responsabilidade.

CLAlSULA QCARTA: A AUTORIZADA se obi"iga a indicar os locais
(mde serào instalados os campos de produção de semente~. e faculta a vtsita de
representantes dos A'CTORIZANTES, tanto 110S campos. como na UI3S e Armazens.

CLAeSfL.-\ QlT'.A: .\ AtlORIZADA se compromete a fomecer aos
AtTORIZ....\NTES. a quanttdade e"ata de sementes das cultivares FI produzidas e
aprovadas. mciusive aprescntando (,) quadro sin.óptico da Entidade Flscahzadora e do
resultado das análises ch15 sementes e OUltas fonnas contabels; que possam a s-e"
sol1cltadas.

Cl.AI;SrLA SEXTA: A AUTORIZADA se obriga a pagar até 30:08 (trinta
de agosto),·as taxas reJatl,,·as aos royalties estabelecidos neste contrato, referentes ao
uso d,t marca.

Parágrafo itnico: A taxa de "ROY ALTY" e de USS; . ou o eqLl1\'Jlcnte em
moeda vtgente no Brasil~ por saca de 40 Kg de senlentcs produzida c apro\·ada.
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CLAl"5lTl.A SÉTI:\'JA: A. Al'TORIZADA concorda que os
AlfTORIZANTES poderão cancelar ou condenar. lotai ou parcialmente, campns de
produção de sementes e lolesjá beneficiados ou ensacados. como forma ~e controle
de qualidade. Nestes casos. as sementes condenadas deverão ser destinadas ao
comerclO. como soja indl1stria.

CLAUSUL\ OITAV.A: O prazo de validade deste contrato é de Oi curo) al)o.
.e se refere a safra 1996/97

CLAUSULA XONA: As variedades de sementes de soja adquiridas pela
AUTORIZADA. e que serào objeto de mulliplicação para efeito deste contrato. são.

eLA(SULA DECIMA: As ~anes conferem a este instrumento a força de
titulo t:xecutivo. líquido e exigível. nos termos do anigo 585.11. do CPD.

CLAUSl]LA DÉCThIA·PRD-IEIRA: Respondem. igualmente. pelas
clausulas estabelt:cidas. os herdeiros:: sucessores.

CLAliSUL...\ DÉCIl\IA'S'EGI~DA: Fica eleito o Foro da Comarc~ de ,São
Paulo, Capital. para a soluç.'o das questões oriundas do presente contrato,
renunciando as partes a qualquer outro. por mais privilegiado que seja.

E por estarem justos c acordados. assmam este contrato em 01 (duasl vias de
igual teor, na presença de 02 (duas) testemunhas.

São Paulo. de de 1997

--------.'-._-----
MONSOY

TESTEMUNI iA TESTElvfU'NHA
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Autorização para Inscrição de Campos de Produção
de Senlentes de Cultivares FI

A lVlonsoy S.A.~ detentora da marca FT, autoriza o produtor
com registro de produtor de semente nO. ! e CGC/~1F no
a inscrever campos para produção de sementes de cultivares FT. com
marca registrada no I.N.P.I.. junto a entidade
certificadoraifiscalizadora do Estado , para a safra de 1996/97.

Os campos..objeto desta autorização, e as sementes adquiridas
de cada cultivar sào as seguintes:

São Paulo. de 1997.

MONSOY SA
11ário Sérgio Carvalho
Gerente Comercial

NOTA: as cultivares FT sao nlarcas registradas no
I.N.P.I. É proibido o uso destas marcas sem autorização
expressa e escrita da Monsoy S.A.
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Parágrafo único. A Academia Nacional
de Medicina poderá, a título de retribuição
pelos custos de construção, conceder à
construtora dos prédios referidos no caput o
direito de exploração comercial de parte dos
mesmos por prazo de até vinte anos.-

Art. 2l! O prazo para adoção de providências
para construção dos centros de estudo e pesquisa,
previsto no art. 32 da Lei nº 7.674, de 4 de outubro
de 1988, é ampliado para seis anos, contados da
data da escritura de doação.

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

Art. 412 Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

A criação de um centro de estudos e pesquisas
por parte da Academia Nacional de Medicina, num
País como o nosso, tão carente de iniciativas da es
pécie, deve merecer todo o apoio do govemo e da
sociedade.

Este foi o objetivo da Lei nº 7.674, de 4 de ou
tubro de 1988, frustrado porém pelo exíguo prazo de
seis meses para a reversão, a partir da data da es
critura de doação, caso não iniciada a construção, a
que se conjugou a demora para que a Prefeitura do
Rio de Janeiro concedesse a devida licença.

Para que não se perca a invulgar oportunidade
de se fazer algo pelo desenvolvimento da ciência
médica brasileira, oferecemos o presente projeto
que solucionará o problema do prazo para cumpri
mento das obrigações da donatária. Além disso,
nossa proposição possibilita a efetivação de esque
ma de auto-financiamento que assegurará a concre
tização da obra e seu retomo total ao patrimônio da
Academia Nacional de Medicina ao término de um
prazo de vinte anos.

É corno oferecemos a· proposição, certos do
apoio dos ilustres pares.

Sala das sessões, de de 199 . - Deputado
Cláudio Chaves.

O SR. EDINHO BEZ (BlocolPMDB - SC. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e
Srs. Deputados, o setor da construção inicia, hoje,
21 de maio, na Academia de Tênis de Brasília, o 662
Encontro Nacional da Indústria da Construção -

PROJETO DE LEI A QUE SE REFE
REOORADOR:

PROJETO DE LEI N2 ,DE 199
(Do Sr. Cláudio Chaves)

Altera a Lei n2 7.674, de 4 de outubro
de 1988, que Mautoriza o Instituto de Ad
ministração Financeira da Previdência e
Assistência Social-lAPAS, a doar à Aca
demia Nacional de Medicina imóveis
destinados à instalação de centros de es
tudo e pesquisaM.
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O SR. CUNHA BUENO (PPB - SP. Pronuncia o O Congresso Nacional decreta:
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Depu- Art. 12 O art. 2º da Lei nº 7.674, de 4 de outu-
tados, através do Requerimento de Informação n2 bro de 1988, passa a vigorar acrescido do seguinte
1.847, de 1996, solicitei ao Sr. Ministro da Fazenda in- parágrafo:
fonnaçães veiculadas pela imprensa de que o Banco
do Brasil estaria criando uma seguradora especializa-
da em seguro de crédito à exportação, em associação
com outras empresas nacionais e estrangeiras.

Em resposta, o Sr. Ministro confirma a iniciativa
do Govemo Federal em, através do banco de inves
timentos do grupo Banco do Brasil, constituir essa tal
empresa, cujo início de operações era previsto para
janeiro do corrente ano, o que de fato não ocorreu.

Tendo em vista a relevância do assunto frente
ao panorama atual das nossas transações comer
ciais e da balança comercial do País, ao tempo em
que trago o assunto ao conhecimento de Vossas Ex
celências, informo que estou encaminhando o as
sunto às Comissões de Economia, Indústria e Co
mércio e de Relações Exteriores para acompanha
mento do desenrolar da implantação dessa compa
nhia seguradora de crédito à exportação.

Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, também
desejo dizer a V. Ex- que as vozes roucas das ruas
já afirmam que nunca viram -ganhar um boi para en
trar e uma boiada para sair". Parece que isso real
mente aconteceu hoje.

O SR. CLÁUDIO CHAVES (PFL - AM. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputa
dos, solicito a V. Ex- seja transcrito nos Anais da Casa
projeto de lei que altera a Lei nll7.674, de 4 de outubro
de 1988, que autorizou a doação de um imóvel da Pre
vidência à Academia Nacional de Medicina para cons
trução do Centro da Memória Médica.

Acontece que, com o passar do tempo, a obra
não pôde ser executada. Por isso, agora apresenta
mos projeto de lei para ampliar o prazo, a fim de que
essa Casa notável, que congrega luminares da Me
dicina, possa edificar o Centro da Memória Médica
Nacional.



13556 Quinta-feira 22 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 1997

ENIC, que se estenderá até o próximo dia 23, reu- seja, já que para eles se livrarem basta girar um ba-
nindo agentes e interlocutores comprometidos com a tão. Ora, Srs. Deputados, existe aí óbvia má-fé, pois
indústria da construção e suas atividades afins, como os programas perniciosos não respeitam dias
constituindo-se num amplo fórum de debates, que ou horários, nem sempre haverá quem possa, desli-
realçará a importância das ações políticas para a ex- gando o aparelho, tomar a providência de resguar-
ploração da inquestionável vocação e potencial c::IQ dar de sua ação deletéria as nossas crianças e ado-
setor como 'vetor do desenvolvimento econômico e Iescentes. Como deixar o combate às drogas por

f ;;

social do Pal~. conta da prudência dos jovens e adolescentes? En-
Nl\ma ,promoção da Câmara Brasileira da In- tretanto, contra a degradação proporcionada pelas

dústria da Construção - CBIC, a 66B Edição do ENIC drogas, gastam-se bilhões de dólares por ano em
será realizada pelo SINDUSCON - DF, em Brasília, todo o mundo. Creio que qualquer agravo a qualquer
no períodàd'e 21 a 23 de maio de 1997, no Centro virtude humana deva merecer nosso maior empe-
de Conve,nçÕes da Academia de Tênis, sob o tema nho.
·Construção: Política e Desenvolvimento·.' Mas não é só o direito que tem a nossa juven-

O 662 ENIC, além da tradição do evento para a tude de encontrar nos programas de televisão diver-
indústria da'construção, terá duas ocorrências espe- são sadia e ocasião para instruir-se que está sendo
ciais que o tomarão um encontro de destaque: o desrespeitado. Nós, também, adultos, estamos sen-
ENIC comernorativoCios 40 anos de fundação da do violentamente afrontados.
CBIC e a reálízação das eleições para a Diretoria da Afronta-nos a dignidade de homens responsá-
CBIC, para'obíênio 1997/98. ' veis e decentes a pornografia desavergonhadamen-

Sr. Presidente, no momento em que ~ con- te exibida pela televisão. Diga-se de passagem que
gratulo com todas as representações presentes nes- contentemente vêm sendo exibidos filmes que mos-
te encontro,' especialmente a delegação catarinense, tram cenas explícitas de bestialidades, de sexo gru-
quero manifestár meu apoio ao setor da construção pai e outras modalidades de pomografia. E o pior:
civil que tantos empregos tem gerado no País, e, ao tudo se faz em nome da liberdade de comunicação e
mesmo tempô; apelar ao Govemo Federal para que de expressão.
seja sensível ~às reivindicações que serão discutidas
e aprovadas neste evento de tamanha importância Srs. Deputados, não pode haver liberdade sem
para os construt,ores e também para o Brasil. resPonsabilidade e de há muito já se ultrapassaram

os mais liberais limites da ética e do bom senso.
Era o que tinha a dizer. '. '
O SR. COSTA FÉRREIRA (PFL - AM. pronun- Sem dúvida, carece de bom sensQ até mesmo

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. aqueles que justificam a apresentação pela televisão
Deputados, a sociedade brasileira vem sendo vítima de cenas da prática dita normal do sexo, alegando
de violência' das mais variadas espécies. Uma delas, haver nesses programas um cunho educativo. Edu-
e não a menos grave, são os inadmissíveis atenta- cativqs seriam, não fosse a falta de pudor com que
dos à mOrai e aos bons costumes a que todos esta- se fazem essas exibições; não fosse a banalização
mos expostos, dentro dos nossos próprios lares. do ato, com forte acento em seu aspecto puramente

Sim, S..s. Deputados, invadem-nos a intimidade camal, que erotizam a mente das crianças bem an-
os mais desavergonhados programas de televisão. tes de que se possa sedimentar responsabilidade
Estão as nossas famílias indefesas diante de uma por outros meios de educação. Depois, essas emis-
agressão de que tanto mais dificilmente se podem soras fazem um documentário denunciando o gran-
resguardar, Por atingi-Ias em momentos de descon- de número de menores grávidas, aumentando a cri-
centração e lazer, quando se baixa a guarda por se, social, e cobram uma ação efICaZ por parte dos
acreditar-se que, no recesso de nosso lar, estamos govemos. Uma hipocrisia!
protegidos contra a deterioração moral que grassa Urge que o Govemo Federal, mediante o Mi-
no mundo extemo. Ledo engano, nobres colegas. nistério da Justiça, tome as providências cabíveis

A televisão traz-nos, a domicílio, a violência e a para que se coíbam tais desmandos, perigosa
podridão. A essa maléfica influência ficam expostas ameaça à estabilidade das famílias. A sociedade
as nossas crianças, numa idade em que nelas se não mais tolera que pessoas luxuriosas, a que fal-
devem incluir valores positivos, sentimentos de hon- tam qualquer senso moral, estejam a impingir-nos,
ra e de dignidade. sequer é válido o argumento de assim, a sua licensiosidade. A degradação moral de
que só assiste a esses programas quem assim de- antigas cidades como Sodoma e Gomorra e outras
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mais modernas que têm dado exemplos semelhan
tes, aviltando moralmente a sociedade.

Não permitamos que a maléfica influência de
alguns oriente a nossa juventude por caminhos se
melhantes. Exijamos o respeito que nos é devido
como filhos diletos do Criador e como responsáveis
que somos pela solidificação da estrutura da família
brasileira, que está cansada de tanto acinte. É hora
de manifestarmo-nos frontalmente contra aqueles
que querem angariar audiência com a degradação
moral da família brasileira.

O SR. AGNElO QUEIROZ - Sr. Preskfente,
peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - Tem V.
ExA a palavra.

O SR. AGNELO QUEIROZ (BlocolPCdoB 
DF. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o art.
272 do Regimento Interno estabelece o seguinte:

Art. 272. será permitido a qualquer
pessoa, convenientemente trajada e portan
do crachá de identificação, ingressar e per
manecer no edifício principal da· Câmara e
seus anexos durante o expediente e assistir
das galerias às sessõe~ do Plenário e às
reuniões das Comissões.

Sr. Presidente, a redação é clara, inequívoca.
O que está acontr=cendo aqui - não se permitir que
ninguém entre na Casa - é um v~rdadeiro ~surdo.

Podemos admitir maior fiscalização para evitar qual
quer excesso, mas chegou-se ao cúmulo, aflora, de
se impedir a entrada de uma Procuradora do Distrito
Federal, que vinha comigo para tratar de assuntos
relevantes de interesse do Poder Judiciário. Ou seja,
um fato natural. É evidente que não permiti que a
Procuradora deixasse de entrar.

Sr. Presidente, é possível que o Regimento In
terno seja rasgado? Quero deixar registrado nos
Anais desta Casa que, se alguém me impedir de en
trar nesta Casa, ou um convidado meu, para exercer
o meu mandato, para tratar de assuntos de interesse
do País, não me responsabilizarei pelo que aconte
cer. Exerço um mandato popular, e é de interesse do
povo que eu esteja aqui. Não é possível cercearem
o meu direito de entrar nesta Casa, e com quem
quer que seja. Não vai ser um ditadorzinho de plan
tão que impedirá qualquer cidadão brasileiro de vir
tratar de algum assunto.

Desta forma, Sr. Presidente, com esta questão
de ordem, desejo saber se o art. 272 permite esse
tipo de comportamento a que me referi.

O SR. PRESIDENTE (Nelson r rad) - Vou res·
ponder à questão de ordem de V. F)(ª, que é um es
tribilho de outra já levantada hoje, quando presidia
os trabalhos o ilustre Deputado José Maurício, que,
imediatamente, 'justificando inclusive a ira sagrada
daquele Deputado que houvera argüido a mesma
questão de ordem, nomeou uma Comissão - com
posta pelos Deputados Sílvio Torres, Adão Pretto e
Enio Bacci - para averiguar responsabilidades, que
serão assumidas também pela Mesa.

V. ExA, como um Deputado interessado, sobre
tudo zeloso pela aplicação e preservação do Regi
mento, por este Presidef\te está convidado a fazer
parte dessa Comissão.

"O SR. AGNELO QUEIROZ - Muito obrigado,
Sr. Presidente.

O SR. PHILEMON RODRIGUES - Sr. Presi
dente, peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - Tem V.
Ex!! a palavra.

O SR. PHILEMON RODRIGUES (PTB - MG.
Se~ revisão do orador.) - Sr. Presidente, em confor
midade com o art. 95 do Regimento Intemo, requeiro
à Mesa que sejam cumpridas as formalidades legais
do art. 1~5, em virtude da aprovação c:ta urgência ur
gentíssima para o Plenário discutir e votar o Projeto
de lei nll 2.161196, de ",,*nha autoria, que trata do
contrato de gestão. Encaminho a questão de ordem
a V. ex- para que analise estEl req4erimento.

O ~. PRESID~NTE (Nelson Trad) - A Mesa
recebe a"questão de ordel;Tl de V. EXª para as provi
dências necessárias.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - Concedo
a palavra ao nobre Deputado Arnaldo Faria de Sá.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, recebi ofí
cio da Federação das Associações Sindicais e Pro
fissionais de Servidores da Prefeitura do Município
de São Paulo, assinado pela sua Presidente, Or* Be
renice Gazoni, em que pede o nosso empenho no
sentido de estarmos atentos às reformas constitucio
nais.

Menciono que a imprensa divulga notícias a
respeito de propostas que visam a retirar dos servi-·
dores uma série de direitos sociais arduamente con
quistados, garantidos pela ConstituiçáQ de 1988, se
guramente a mais democrática que o Pars já teve.
Lembra, especialmente, que o funcionalismo público
tem sua investidura através de concurso público. ir
redutibilidade de vencimentos, estabilidade e ap0
sentadoria por tempo de serviço. E tudo isso está
correndo risco.



São Paulo, 31 de março de 1997.

OfíciO FASP/006I97

Excelentrssimo Deputado Federal
por São Paulo
Câmara dos Deputados
Brasflia-DF

REFORMA CONSTITUCIONAL

Senhor Deputado,
Os servidores municipais vêm através da Fe

deração das Associações Sindicais e Profissionais
de Servidores da Prefeitura do Município de São
Paulo - FASPIPMSP, manifestar sua preocupação
com revisão constitucional tendo em vista, propostáS
veiculadas pela imprensa que implicam retirar dos
servidores uma série de direitos sociais arduamen~e

conquistados e que vieram a ser garantidos pela
Constituição de 1988, seguramente, a mais 'demo-
crática que o País játeve.' ..

Entre estes direitos, salientamos os artigos es
pecificados no Capítulo VII -Da Administração Públi
ca-, Sessão 1 e 2 artigos 37 a 41, da atual Constitui
ção, que estabelece os princípios da Administração
pública direta, indireta e fundacional, garantindo es-
pecialmente: .

- investidura através de concurso público
- irredutibilidade de vencimentos
- estabilidade e
- aposentadoria por tempo de serviço.
A estabilidade longe de representar um -privilé

gio- do servidor público, significa a garantia da conti
nuidade dos serviços públicos, uma garantia para a
população em geral imprescindível para o bom de
sempenho da administração. Sem ela, comprometi
da ficaria a atuação do poder público pela sucessiva
renovação de seus quadros sujeitos os seus servido
res, eventualmente, até a pressões de ordem políti
ca, sem a necessária autonomia de atuação.

Quanto à aposentadoria, três aspectos vêm
preocupando os servidores.

Em primeiro lugar, o direito hoje assegurado na
Constituição aos trabalhadores brasileiros que se
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Sr. Presidente, assoeio-me a essa manifesta- prendem ao tempo de serviço prestado tem seu fun-
ção e solicito a V. ex- que autorize a transcrição na damento em fato econômico de cedo ter que ingres-
íntegra do referido documento. sar no mercado de trabalho, diferente de países de

OFIcIO A QUE SE REFERE O ORA- Primeiro Mundo, onde grande, parte da população,
DOR. em geral, tem acesso a Universidades, a um nível de

vida mais compatível com a dignidade humana, com
FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAçõES SINDICAIS todos os direitos sociais efetivamente assegurados,

E PROFISSIONAIS DE SERVIDORES DA em especial no que se refere a saúde, salário, edu-
PREFEITURA DO MUNICrPIO DE SÃO PAULO cação e habitação, sem mencionar a preocupação

constante que se traduz em benefícios para a tercei-
raidade. '

A outra preoeuPàçãose prende à'apo$Sntado
ria integral hoje.assegurada ao. funcionário público
cujo fundamentq é !118nter um padrão digno de vida
aos que,se dedicaram ao serviço público. Antes de
ser retirado este direito, de quem já o tem, deveria
ser ampliado a todos trabalhadores. Acrescente-se
que o poder público não, acompanha, na !"EKllUnera
ção dos estatutários n~, administração diret;a, o valor
pago no mercado de trabalho" além de não terem
estes o FGTS.

Por .derradeiro, Rl8$' não ,menos· importante,
ressaltamos a garantia estabelecida no parágrafo IV
do artigo 4O,relativa a proventos da aposentadoria
que deverão ,ser revistos na mesma proporção e
sempre que. modificar a remuneração de servidores
em atividade, bem como a extensão aos nativos de
quaisquer benetrcios e vantagens posterionnente
concedidos mesmo.os decorrentes da transforma
ção. PU. reclassificação' do cargo ou função que se
deu à aposentadoria.

Da mesma forma salientamos a garantia do pa
rágrafo V do mesmo artigo referente ao benetrcio da
pensão.' .

Temos a 'absoluta. confiànça de' queVossa Ex
cêlêni::ja estará ao lado dos servidores municipais,
estaduais e federais na luta pela preservação dos di~

reitos sociais, assegura{jos, pela Constituição de
1988. - Berenice Gazoni, Presidente.

O SR. VALDEMAR COSTA NETO (PL - SP.
Pronuncia o seguinte discu.rso.) - Sr. Presidente,
SrIs e Srs. Deputados, tendo,chegado às minhas
mãos requerimento do nobre Sr. Vereador Walter
Roberto Bio, da Câmara Municipal de Suzana, llQ
Estado de São Paulo, tomo conhecimento das im!'
portantes denúncias por ele apresentadas, e da n't"
cessidade de se impedir o projeto de construção da
Hidrovia Paraguai-Paraná, que pretende unir, por
meio de um corredor fluvial, a cidade de Cáceres, llQ
Estado de Mato Grosso, ao Porto Nueve Palmira, no
Uruguai.
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o nobre Vereador reapresenta o fundamental
debate da importância da preservação do meio am
biente brasileiro. O Sr. Walter RobertoBio pretende
defender um dos mais importantes parques naturais
brasileiros, que é o Pantanal, local no qual se encon
tra fauna e flora diversificada e peculiar, sem seme-
lhança em outras partes do globo. ,

Atualmente, o debate acerca da preservação
do meio ambiente havia perdido importância em de
trimento dos acontecimentos da cena política naci~

naI, tão conturbada e interessante como foi nos últi
mos anós. Mas, em um pais como o Brasil, no qual o
desrespeito à natureza'e aos recursos naturais são
fatos comuns e freqQentes desde a época de seu
descobrimento, atentar para os descasos das autori
dadese dos empresários em relação ao meio am
biente faz-se mister, haja vista que somos uma das
poucas .' nações ,com fauna e flora grandemente di
versiflCada· .... companentés impreSCir'ldíveis 'ao pro-
cesso de·evolução da humanidade. ..

Sr. Presidente, S..-s e Srs. Deputados, o reque
rimento do nobre Sr. Vereador Walter Roberto Bio,
com o intuito de impedir'oandainento do projeto que
prevê a construção da Hidrovia ,Paraguai-Paraná,
tem primordial importância. Não devemos danificar o
meio ambiente brasileiro- para possibilitar' o progres
so descontrolado e 'prejudicial. O.'progresso' hoje
deve ser,oHentado de acordo com a teoria do desen::.
volvimento sustentado, que enfatiza a preservação
do meio ambiente adma de qualquer outro $SpéCtó
secundário. Ademais, salienta o Vereador Walter
Roberto Bio, não há necessidades econômicas que
justifiquem ou dêem,sustentação à tese de.constru
ção da hidrovia. Afirma o Vereador que o projlilto bEr
neficiaria principalmente os outros países: a Bolívia,
a Argentiná; I ó Paraguai e o Uruguai, e póucocontri
buiria para' o desenvolvimento regionàl brasileiro, na
área servida pela hidrovia. ,. .

O projeto, descreve o nobre Sr. Vereador; pre
vê drásticas modificações no leito do rio Paraguai,
retificando curvas, aprofundando seu leito" o que
acarretaria danos ecológicos imprevisíveis. '

Por estas razões descritas, encaminho este
'meu manifesto para que se una às palavras do ncr
bre Vereador, a fim' de que possamos impedir a
construção da citada hidrovia e o dano que a mesma
acarretaria ao meio ambiente, mais especificamente
ao Pantanal Mato-Grossense, bem como a toda sua
fàuna e flora. Como representantes do povo brasilei
ro, devemos zelar pelo cumprimento das leis, e, prin
cipalmente, de nossa lei maior, a Constituição Fede
ral, que prevê, no § 42 do artigo 225, o seguinte:
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§ 42 Floresta Amazônica, ,..0'Pantanal
Mato-Grossense, e a Zona Costeira, sãQ .,a
trimônio nacional, e sua utilização far-se-á,
na forma da lei, dentro de condições que as
segurem a preservação do meio ambiente,
inclusive quanto ao uso dos réCurSos,natu-
rais. '1 ,li "

Era o que tinha a dizer. . .
O SR. MOISÉS UPNIK -(PTB - RR. Pronuncia

o seguinte discurso.) - Sr. Pre~i~nte, ,~~, ~. Srs.
Deputados, a mídia brasileira tem a maior parte d~

suas instalações e repórteres nas ciélàdes de São
Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Sendo 'assim, é rui
tural que os Estados mais afastados, comóRóraima~
ocupem pouco ou nenhum espaço nas reVistaS~ 'jOr
nais e telejomais de circulação nacional., ,

O Projeto Singapura, daPrefeit.ulllpaulistana,
é ~e conhecimento dos roraimenses, dos gaúchos e
a~é de ck;jadãos de outros' pa(ses:dO N1ercosul"onde
a imprensa brasileira tem fáçil.pen~traçlo. M~ ,bem
PôucoS; fora de Roraima, jã ouviram.falar dos proj&
tos Bem Morar e Centros d~ PrOdução bomunitária,
levados adiante com excepcional êxito pà~ S~reta~
na cIé Trabalho e Bem-Estar Social da'mais seten
triOnal das unidades federadas.: '.' .' , , •. : ' . ~
" ~ ., 'l . .. •

. , . ,A ,mídia brasileira não é equânime em seu tra
tainénto dado aos diferent(·/~ Estados, todós hão.. de
conçordar. Sendo8$sim, sint(>ome obrigadóa tornar
conhecido o trabalho desenvOlvido Pela primeira
~a-~ e Secretária Estad'!'ll do Trabalho e Bem-Es~
tar .s,ocial em Roraima, S :','LJely,Campos., ,; .
',. ,Cçmecemos pelo pr' :sunaBem Morar, toma.
do como exemplo pelo programa Comunidade .Soli
dária.O ,objetivo do programa, considerado exitoso,
foi reduzir o déficit habitacionál,e melhorar as condi
ções de moradia da população. ' .

Vejam as senhoras e senhores qué em apenas
um ano e oito mas'és o GovGrno de Roraima cons
truiu 918 casas em alvenaria,' telhado colonial e ins
talação hidráulica completa, em 15 b::.;, I uS da capi
tal, quatro vilas do interior e sete sedes de Municí
pio. Pensam que é pouco? Pois representa a Sph 1

ção de um quinto do déficit habitacional ua ~;;::Gta;:lt:;,

antes da primeira metade do mandato do Poder E,;:i
cutivo. Em termos paulistas, o trabalho do Govemo
roraimense eqüivaleria à construção de 129 mil resi
dências, atendendo a, no mínimo, meio milhão da
habitantes.

O relatório do Comunidade Solidária sobre 8G

experiências bem-sucedidas em 1996 inclui ainda ()
projeto roraimense Centros de Produção Comunitá~
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ria, ou CPC, que tem gerado empregos em dezeno- põe-se que o corpo policial seja composto por ele-
ve organizações associativas, dezoito das quais no mentos devidamente selecionados e treinados, para
ramo de confecção têxtil, e uma no ramo da fabrica- que possam exercer a sua verdadeira função de sal-
ção e comercialização de doces caseiros. Tais orga- vaguarda das pessoas. A população não pode ficar
nizações já se responsabilizam pela produção da à mercê do abuso do poder daqueles que ganham
roupa da rede hospitalar, das creches e escolas es- para garantir a ordem e a segurança.
taduais de Roraima, e tendem a transforma-se em A extrema relevância que os organismos poli-
microempresas. de capital socializado, à medida em ciais exercem frente à sociedade, .leva-nos a pressu-
que se consolidem. por a necessidade de um amplo debate quanto ao

Resultado de parcerias entre o Govemo do Es- seu papel e a sua eficácia. A ação repressiva e os Ii-
tado, SEBRAE e SENAI, o Projeto CPC, junto ao mites que os norteiam precisam ser discutidos am-
Projeto· Bem Morar; se enquadraram plenamente piamente em todas as esferas sociais. Que Se inclua
nos critérios de excelência da S~ Suely Campos nos currículos das academias de polícia o ensino
frente à Secretaria Estadual de Trabalho e Bem-Es- dos. direitos do cidadão. Nos recentes episódios
tar Soçial. . ocorridos em São Paulo, envolvendo policiais, os di-

Todos esses fatos confirmam a disposição. do reitos fundamentais do ser humano foram cruelmen-
Govemador Neudo Campos em dar prioridade ao te subestimados, dando lugar ao conflito e à violên-
atendimento à população de Roraima, no sentido·de cia. A idéia é formar uma polícia que esteja a serviço
favorecer seu desenvolvimento eqüitativo, caracte~ da comunidade e não contra ela, adequando-se às
rística· de uma sociedade mais justa e verdadeira- características de cada região.
mente democrática, em que o progresso seja fruto A educação policial é uma forma de substituir o
do trabalho de todos e seja igualmente distribuído velho conceito de que a função do soldado é elimi-
entre todos os cidadãos. nar o inimigo e investir, preferencialmente, na forma-

A SRA. MARIA VALADÃO (PFL - GO. Pro- çãoe na reestruturação do sistema policial, dando-
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~s e lhe um caráter preventivo. A força bruta tem de-
Srs. Deputados, a violência no Brasil cresceu signifi- monstrado a sua ineficiência e a incapacidade de
cativamente nos últimos cinco anos, o que reforça a combater a criminalidade que assola os diversos re-
tese de que as principais causas estão norecrudes.; cantos brasileiros.
cimento dos problemas sociais, na ocupação urbana Finalmente, para que a Polícia atinja os objeti-
desordenada e na expansão do tráfico de drogas. vos propostos,.é necessário que ela seja bem equi-
Os crimes aumentaram e o aparelhamento. policial pada, tenha uma· remuneração condigna e treina-
do Estado mostrou-se ir:'eficiente e, algumas vezes, mento humano adequado, a fim de sentir-se estimu-
corrupto demais para em'mntá-Ios. lada para o desenvolvimento satisfatório de suas ati-

O Estado, do ponto de vista sociológico, não vidades.
tem conseguido eliminar as causas da violência e .Era o que tinha a dizer.
atacar os efeitos perversos da criminalidade. O que O SR. FAUSTO MARTELLO (PPB - SP. Pro-
se verifica, na prática, é que não há investimentos nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr*s. e
nos organismos de segurança pública, o que contri- Srs. Deputados, este nosso mundo muitas vezes
bui para a escalada de violência nos mais variados chega a ser engraçado e cheio de coincidências.
centros urbanos do País. Leio nos jomais de hoje que tosquiaram Dolly, a ove-

Preci.~ eliminar as raízes da violência, co- lha inglesa sem pai nem mãe, criada que foi a partir
maçando pela reestruturação da Polícia, tanto Civil, de células, em laboratório. Tiraram dela toda a lá
quanto Militar. Mantida pelos cofres públicos, ela tem que havia crescido em seu corpo, pela primeira vez
;t,f;;~,.. ....:Jjei.ivo maior proteger o cidadão e os seus mostrando suas verdadeiras formas.
~",r.s, garantindo a ordem El a convivência pacífica No Brasil discute-se a criação de uma CPI para
gla sociedade. A partir desse objetivo, a ação policial investigar a compra de votos denunciada e confes"
deve ser acima de tudo, preventiva. Cabe ao policial, sada por alguns Pariamentares, CPI essa que faria
!"urtanto, impedir a prática do crime, mas respeitan- como fizeram na Inglaterra, ou seja, tiraria a lá da
;", o ser humano e deixando para as autoridades ju- ovelha que é a tramitação da proposta de reeleição,

rJ!!,iári3s a aplicação das penas previstas em lei. Evi- mostrando o corpo nu desse processo, que pode
denteroonte, não se pode incriminar toda a institui- não ser tão bonito ou angelical quando o da simpáti-
ç,ão policial quanto ao uso da violência. Todavia, im- ca ovelha Dolly.
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As acusações são muito graves, porque cons- ria popular, mas de pura estratégia, aplicável a todas
purcam o processo de tramitação da proposta que as situações de conflito e negociação, seja no cam-
permitiria a reeleição presidencial. Se realmente po bélico, seja no campo político-institucional.
houve a compra de votos, qualquer que tenha sido a O que descobriu a Comissão de Sindicância
moeda empregada, então contaminou-se o processo instituída por ato do Presidente da Câmara?
que deveria ser pautado por métodos legítimos de Em sete dias, recebeu fitas gravadas, encami-
negociação política. nhou-as à perícia insuspeita da UNICAMP e tem

Trata-se de um escândalo, Sr. Presidente, não hoje um laudo que confirma serem conversas efeti-
diria sem precedentes, porque, infelizmente, nosso vamente havidas, e não montagens sonoras, como
País tem sido pródigo em escândalos administrati- chegou-se a suspeitar, logo no início desses turbu-
vos. Mas um escândalo que pode abalar seriamente lentos últimos dias. Realmente ouvem-se nas fitas
a estabilidade da administração federal, comandada as vozes de dois Parlamentares comentando ilícita
por um Presidente que até há pouco vinha obtendo negociação em tomo de votos a favor da proposta
excelentes índices de aprovação popular. Esses ín- que permite a reeleição do Presidente da República.
dices já despencaram de confortáveis 70% para Como resultado da coragem e do desapego do
preocupantes 50% emapenas um mês, entre março Deputado Severino Cavalcanti - homem que en-
e abril. Acredito que, após a divulgação dos resulta- grandece as fileiras do meu Partido, o PPB -, como
dos das investigações que estão sendo concluídas resultado da coragem desse digno parlamentar, repi-
hoje, pela Comissão de.Sindicância da Corregedoria to, apuraram-se fatos que podem fazer ruir a base
da Câmara dos Deputados, esses índices poderão de sustentação do Governo. Pode surgir de uma in-
cair ainda mais, o que é ruim para o Governo e ruim vestigação mais profunda um mar de lama compará-
para a Nação como um todo. vel ao famoso, de 1954, trocados os papéis de Gre-

Ainda nos jornais de ontem um articulista, sau- gório Fortunato com o do Ministro das Comunicaçã-
doso das atitudes de Itamar Franco, lembrava que, es. Digo que pode surgir, e não que surgirá, porque
por mera suspeita de negociações que poderiam en- a Comissão de Sindicância presidida pelo Correge-
volver ilícitos, o então. Presidente afastara dois Mi- dor da Câmara dos Deputados tem uma série de Ii-
nistros: seu amigo Henrique Hargraves e o hoje De- mitações legais a impedirem um aprofundamento de
putado Eliseu Resende. Preservou-se a imagem do seu trabalho. Por essa razão, trata-se, agora, da
Presidente, preservou-se a imagem. do Govemo, o criação de uma Comissão Pariamentar de Inquérito,
que foi extremamente necessário para que aquela que, tendo prerrogativas semelhantes às da autori-
equipe administrativa - da qual fazia parte o atual dade judiciária, reúne as condições necessárias ao
Presidente da República - mantivesse um mínimo rigor e à profundidade ora requeridos.
de estabilidade política, coesão interna e credibilida- Acreditando que somente uma CPI poderia Ie-
de pública necessárias à execução da reforma mo- var a cabo essa tarefa, fiz questão de assinar o pedi-
netária que veio culminar com a implantação do Pla- do de instalação desse colegiado. E o fiz não para
no Real. prejudiciar o Govemo do Presidente Femando Henri-

O que acontece agora, Sr. Presidente? Diante que, mas precisamente para auxiliá-lo, porque, isen-
de uma situação de crise, a equipe governamental to de culpa o Presidente da República, recuperará
tenta impedir o prosseguimento das investigações e ele a credibilidade necessária para dar continuidade
mantém em seu seio um Ministro acusado de ações à sua obra administrativa.
de corrupção ativa. Se encerrarmos os trabalhos agora, apenas

Está certo que essa autoridade é talvez a mais com as conclusões da Comissão de Sindicância, es-
ligada ao Presidente da República, ligada não ape- taremos aceitando uma invêstigação que por força
nas por laços de uma antiga amizade, corno também legal não pôde se aprofundar o suficiente, já que não
por vínculos político-administrativos, tesoureiro que tinha a autoridade necessária para ir a fundo em um
foi da última campanha presidencial. O Ministro em assunto tenebroso como esse. Assim o fazendo, es-
questão deve representar um caro anel nas mãos do tarernos deixando que paire sobre a atuação do Pre-
Presidente da República, que não está agindo racio- sidente da República uma dúvida: Será que as nego-
nalmente tentando preservar seu ornamento e cor- ciações envolviam esse comércio do voto? Será que
rendo o risco de ter que entregar a própria credibili- o poderoso Ministro realmente estava envolvido?
dade. Já se diz há séculos que ·vão-se os anéis, Será que esses fatos eram do conhecimento do Pre-
mas ficam os dedos·. E não se trata aqui de sabado- sidente da República?



...que o Presidente tenha cuidado ao
falar em público e se prepare para enfrentar
novos erros políticos que virão à tona.

...0 Presidente Fernando Henrique
deve tomar cuidado com amigos que podem
causar mais problemas à sua popularidade.-

Por sua vez, a Presidente da Sociedade de As
trologia do Rio de Janeiro, Maria Eugênia de Castro,
também preparou e enviou previsões e conselhos ao
Planalto (transcrevo aqui as palavras do Correio
Braziliense):

-Ela recomenda ao presidente pulso fir
me e atenção com as pessoas que o cer
cam. Não é o momento de delegar tarefas ...
o Presidente está na fase popularmente co
nhecida como infemo astral.-

Ainda segundo a mesma notícia, ela aconselha
o Presidente a manter distância de algumas pessoas
que podem ajudar a desgastar ainda mais sua ima
gem.

Tenho a impressão, Sr. Presidente, de que os
Srs. Ronivon Santiago e João Maia leram a mesma
matéria, pois acabam de renunciar aos seus manda
tos de Deputado Federal, contribuindo para que o
Governo e o Presidente deles se afastem. Suas re
núncias, por outro lado, reforçam ainda mais as con
fissões de culpa e me fazem acreditar que o mar de
lama em que se envolveram pode ter engolfado ou
tras personalidades públicas.

Curiosidade ou não, superstição ou não, não
devemos desprezar a coincidência da tosquia de
Dolly e das previsões dos astrólogos e, patriotica
mente, acredito que devemos contribuir com o Presi
dente Fernando Henrique Cardoso na tarefa de re
constituição de sua credibilidade pública.

O SR. ALEXANDRE SANTOS (PSDB - RJ.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sr-s e Srs. Deputados, registro, com satisfação e or
gulho, que o Município de ltaboraí estará comemo
rando mais um de seus aniversários no dia 22 de
maio de 1997. E o faz em um dos melhores momen
tos de sua história, experimentando forte ambiente
de progresso, na administração do Prefeito Sérgio
Soares e de seu Vice-Prefeito, Marcos Santos.
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Quero registrar, Sr. Presidente, que essas mi- dente deveria ter (transcrevo aqui literalmente a noU-
nhas considerações em momento algum pretendem cia com as previsões de Otávio Azevedo, Presidente
desconsiderar o excelente trabalho desenvolvido do Centro Astrológico do Rio de Janeiro):
pelo Deputado Severino Cavalcanti. Pelo contrário, -...cautela com situações que se de-
ele deu mostras, inclusive, de grande coragem pes- senvolvem nos bastidores do Palácio do
soai, ao viajar para São Paulo, sem qualquer esque- Planalto.
ma de segurança pessoal, para receber da Folha de
S.Paulo as fitas que deveria investigar e levá-Ias
pessoalmente a Campinas, numa madrugada da se
mana passada, sozinho e sem qualquer apoio que
lhe garantisse a integridade física. Apenas esse fato,
que quero deixar registrado aqui perante a Casa, dá
mostras do quanto foi valoroso o Deputado Severino
Cavalcanti no decorrer do processo de investigação.

Homem correto e digno que é, nunca permitiu
que a Comissão exorbitasse suas prerrogativas,
agindo como um magistrado e não tomando partido,
para que de seu trabalho resultassem conclusões
baseadas em fatos incontestes, e não em desejos e
aspirações políticas.

Assim como seu coestaduano Roberto Maga
lhães, ex-Presidente da Comissão de Justiça e rela
tor da famosa e seriíssima Comissão Parlamentar
Mista de Inquérito que investigou a roubalheira do
Orçamento da União, poucos anos atrás. Severino
Cavalcanti mantém nesta Casa uma tradição da co
ragem e da honestidade pernambucanas, de ho
mens que tudo fazem para engrandecer a atuação
parlamentar e esta Casa, poder constituído da Na
ção.

Assinei, Sr. Presidente, o requerimento de ins
talação da CPI da compra de votos e o fiz em boa
companhia, diga-se de passagem, porque das mes
mas folhas constam as assinaturas de Parlamenta
res ilustres e insuspeitos, como Adhemar de Barros
Filho, Almino Affonso, Cunha Bueno, Delfim Netto,
Germano Rigotto, Hélio Bicudo, José Pinotti, Luiz
Eduardo Magalhães, Neiva Moreira, Osório Adriano,
Prisco Viana, Sérgio Arouca, zaire Rezende. Estou
'em boa e ilustre companhia, portanto; estou na com
panhia de homens que desejam, com as investiga
ções, permitir que o presidente da República tenha
comprovada sua inocência nesse processo.

Iniciei este pronunciamento ressaltando a coin
cidência da tosquia da ovelha Dolly com a tosquia
que o Congresso pretende realizar nesse processo
de compra de votos, e encerro com outra coincidên
cia no mínimo curiosa.

O Correio Braziliense de hoje traz a notícia de
que dois astrólogos mandaram ao Palácio do Planal
to previsões acerca do que dizem os astros sobre o
Presidente Fernando Henrique. Geminiano, o Presi-
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O Município de ljaOOraí tem-se revelado alta- importante sítio arqueológico. No campo da Paleon-
mente importante no cenário fluminense, fazendo-se tologia, Itaboraí é o único ponto científico que regis-
presente no universo da cultura e da política do Es- tra fósseis terrestres na idade de 70 milhões de
tado do Rio de Janeiro desde os tempos do Império, anos. Descoberto na Bacia Calcária de São José,
revelando sempre grandes nomes. Na literatura, povoado de Cabuçu, 62 Distrito do Município, este
destaca-se, entre outros, o nome de Joaquim Ma- importante sítio geopaleontológico e arqueológico,
noel de Macedo, autor de A Moreninha, que se com extensão de apenas um mil e quatrocentos me-
constitui sua obra mais importante. tros, transformou-se em referência para a comunida-

Na política são vários os nomes que merecem de científica mundial, que durante décadas passou a
ser citados, entre os quais o de Joaquim José Rodri- visitar o local, pesquisando e divulgando os resulta-
gues Torres, o Visconde de ItaOOraí, que foi uma dos em livros e revista especializadas do País e do
personalidade tão importante no Segundo Império exterior.
que transformou-se no principal líder do Partido Con- Penso, Sr. Presidente, que a comunidade cien-
servador, tendo sido Ministro da Marinha quando ti- tífica brasileira, a partir do Ministério da 'Ciência e
nha apenas 29 anos de idade, retomando ao mesmo Tecnologia, deveria observar o que ocorrer em Ita-
cargo tempos .após, passando, antes, pelo Ministério OOraí no campo das pesquisas paleontológicas, de-
da Fazenda. Foi eleito membro da Câmara Geral, cretando-se a importância do sítio geopaleontológico
contribuindo de modo decisivo para a reforma da ali existente e já reconhecido pela comunidade cien-
Constituição do Império e na instauração do Ato Adi- tífica intemacional.
cional, que instituía a separação entre a Província e Mais ainda se poderia falar a respeito de Itabo-
a Corte do Rio de Janeiro. Com a aprovação do Ato raí. Fico aqui, Sr. Presidente, restrito a este espaço
a 12 de agosto de 1834, Rodrigues Torres toma-se o de tempo que não me permite alongar. Registro,
primeiro Presidente da Província do Rio de Janeiro, pois, minha alegria, pelo aniversário do Município de
inaugurando o Govemo Provincial e criando-lhe a ItaOOraí, ao tempo em que saúdo o seu povo, fazen-
administração pública. Dando continuidade à sua do-o nas pessoas do Deputado Estadual Cosme
participação na política do País, Rodrigues Torres Saltes, Prefeito Sérgio Soares, do Vice-Prefeito Mar-
elegeu-se Deputado, transferindo o Govemo da Pro- cos Santos e dos Vereadores.
víncia ao Vice-Presidente, Paulino José Soares Sou- Era o que tinha a dizer.
za. O SR. CONFÚCIO MOURA (BlocoIPMDB-RO.

Outros nomes também se destacaram no ce- Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
nário político brasileiro, valendo a citação importante srªs. e Srs. Deputados, recebi, em meu gabinete,
de Alberto Torres que, ao lado do Visconde de ItaOO- em abril deste ano, um expediente do ilustre Verea-
raí, ascendeu aos planos mais elevados da vida na- dor Erasmo Vizilato, Presidente da Câmara da cida-
cional. Alberto de Seixas Martins Torres, aos 14 de de Teobroma, em Rondônia, em que me encaiTIi-
anos era estudante de medicina, aos 17, aluno da nha solicitação, em documento, oficial subscrito por
Faculdade de Direito de São Paulo. Aos 27 anos ele- oito presidentes de associações rurais, denunciando
ge-se Deputado Constituinte, depois de duas expe- a mais completa inviabilidade de pagamento de fi-
riências negativas nas umas. Aos 29 anos é reeleito nanciamentos, feitos junto ao Banco da Amzônia, via
Deputado e um ano mais tarde, aos 30 anos de ida- FNO - Fundo Constitucional do Norte - PLANAFLO-
de, é nomeado Ministro da Justiça e Negócios Inte- RO e FUNDAGRO.
riores. Em 1897, com 32 anos de idade, foi eleito Para que todos os presentes venham a enten-
Presidente do Estado do Rio de Janeiro, cargo equi- der o mérito desta denúncia, passo a explicar, Sr.
valente ao, atualmente, de Governador. Aos 35 Presidente, como nasceu o projeto e como foi con-
anos, em 1901, o então Presidente da República, duzido. Na teoria, nas páginas de justificativas, nas
Campos Salles, o nomeia Ministro do Supremo Tri- planilhas de retorno dos investimentos, todos os da-
bunal Federal, cargo no qual se aposentou, obtendo dos levaram os burocratas do Govemo passado a
grande sucesso e prestígio por seus votos e parece- apregoar e a convencer agricultores dos Municípios
res na Suprema Corte. Veio a falecer aos 51 anos de Teobroma, Jaru, Urupá, Ji-Paraná, Jorge Teixeira
de idade, no dia 29 de março de 1917. e Rolim de Moura a aderirem ao fantasioso projeto

Hoje ItaOOraí se revela também importante não de fruticultura da região, com o plantio de goiaba,
apenas pelos nomes que ilustram o seu passado e abacaxi, acerola, graviola, coco e maracujá. É sabi-
honra o seu presente, mas por constituir-se no mais do também que a região amazônica e adequada
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para a produção de frutíferas, não resta dívidas, máticas: da umidade, das chuvas, dos mosquitos e
mas, não nas condições em que o projeto foi implan- das endemias regionais, levando com estas impru-
18eto. dências, a imensos prejuízos financeiros aos agricul-

Os programas de financiamento, via FNO, hoje tores também aos agentes financeiros. Não fizeram
chamados PROCERA E. PRORURAl (antigo FNO pesquisas e tudo que passou a vigorar foi a improvi-
Especial), no período inflacionário, tinham seus valo- sação e as iniciaflVas e curiosidade dos próprios
res de empréstimos corrigidos em apenas 50% da agricultores que, no salve-se quem puder, foram se
TR e valorizados em 4% ao ano. Operacionalizados ajustando às realidades amazônicas e, hoje, graças
desta fonna, estas linhas de crédito se revestiram a eles, o Estado de Rondônia se destaca em nível
em valorosos instrumentos para a capitalização dos nacional, corno grande criador de gado, e produtor
empreendimentos rurais. Com o Plano Real, o cres- de feijão e café. O cacau foi vitimado pela incurável
cimento da dívida se aproxima hoje dos 14% ao ano, doença, conhecida como vassoura-de-bruxa, redu-
o que seria plenamente suportado pelos produtores, zindo expressivamente a produtividade com os sa-
se o preço dos seus produtos caminhassem na mas- ringais financiados. Houve outro grave erro histórico:
ma direção, o que não é o caso. Os preços dos pro- o de recomendarem um clone completamente inade-
dutos agropecuários, após um período de queda, es- quado para a região, sendo um fracasso total. Hoje,
tabilizaram-se em patamares bem inferiores ao cres- sabemos que o cacau é viável na pequena proprie-
cimento' dos' seus custos de produção. Para se ter dade que vive em regime de economia familiar, e a
'uma idéia, em janeiro de 93, um produtor adquiria vassoura-de-bruxa é perfeitamente controlável.
uma matriz leiteira por 600 dólares, hoje esta matriZ 'No caso do projeto de fruticultura de Rondônia,
é comercializada por 220 dólares. Está errada a sis- assumido pelo então Governador do Estado, estimu-
,temática ·de atualização dos custos dos emprésti- lado pela Secretaria da Agricultura e pela EMATER,
mos. A questão é geral, a inadimplência e a bancar- sem sombra de dúvidas, causou grandes prejuízos
rota do sistema financeiro está evidente, bem como aos colonos de Teobroma e região, pois, em 1995 e
a falência dos Estados e Municípios. No caso dos 1996, não tiveram compradores para a safra de aba-
fruticultores de Rondônia, tudo fica pior, devido estes caxi, acerola e mamão, enquanto a goiaba, segundo
não terem assegurada a comercialização de seus o demonstrativo encaminhado, não teve êxito devido
pràdutos, por falha geral na cadeia produtiva. á péssima condição da muda adquirida, e assim vai,

., . As portas do Banco da Amazônia e dO Banco de fruta em fruta, a derrocada de um projeto mal ini-
do Estado de Áondônia se abriram para este inega- éiado e mal tenninado.
projeto'que, de certa fonna, foi bem bolado, incluin- lanço daqui, desta tribuna, a seguinte pergun-
<;lo a,té ,uma agroindústria, chamada Frutiron, que se- ta: como ficam os agricultores com essas dívidas?
'ria ~~pon8!Ível pela comercialização da produção. Quem é responsável pela não~mercialização da

A agroindústria está construída, bem instalada e produção? Quais asmedidàs que serão tomadas pe-
organizada, mas, não tem, segundo as informações los agentes financeiros para anistiar' ou reescalonar
Obt~, capitat de giro para a compra da prOduçáoe os 'débitosa níveis de poderem ser quitados?
sua conseqüente comercialização para o mercado in- Era o que tinha a dizer~
terno e externo, tendo inclusive, parcelas de financia- O SR. JORGE TADEU MUDALEN (PPB - SP.
menta no BASA ainda por serem liberadas. Enquanto Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
isto, Srs. Deputados, os produtores profundamente de- S..-s e Srs. Deputados, vários pronunciamentos fiz
sestimulados com o revés da frustração do projeto, en- nesta Casa em defesa da água, da'sua importância
contrarn-se diante de um fantasma: as parcelas dos fi- primeira para a vida neste planeta, da diminuição de
nanciamentos que estão vencendo, e não há dinheiro suas reservas como conseqüência de contaminação
para o pagamento. das águas superfiCiais e subterrâneas, do esgota-

Posso dizer, Sr. Presidente, que em Rondônia mento dos lençóis freáticos e do seu uso indiscrimi-
tem acontecido casos corno este desde o inicio da nado.
colonização, enquanto ainda na década de 70, mui- O Brasil é uma das regiões do mundo privile-
tos burocratas e técnicos de Brasília estimularam a giadas quanto ao volume de recursos hídricos. Mas,
migração para o Estado, liberando fartamente recur- apesar de a natureza ter dotado o Brasil de caudalo-
sos facilitados para o plantio do cacau em grandes sos e fartos rios, a água não é recurso inesgq'tável,
propriedades, bem como seringais, sem que antes ela é recurso natural renovável, mas não intenniná-
conhecessem vocações do solo, nas questões cli- vel. A água no Brasil também é problema. Temos



-Nós sabemos que o problema habita
cional não é, nem de perto, um problema re
cente ou exclusivamente brasileiro. No en
tanto, entendemos que a sociedade brasilei
ra como um todo pode - e tem o direito a
isso - organizar-se de modo a coexistir com
uma crise habitacional, se não inexistente,
talvez aceitável.
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crise de água A economia das águas está mergu- As entidades participantes do programa, das
lhada em sérios problemas estrutu~is. As deman- quais espera-se o apoio destacado, são: Ministério
das por sua utilização têm sido crescen~es, o au- do Planejamento e Orçamento, Ministério do Meio
mento de' percentual de águas poluídas também, e Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia La-
assim o seu enorme desperdício. Há deterioração e gal, Ministério de Minas e Energia, Fundação Univer-
contaminação dos corpos de águas por todo o País, sidade de São Paulo, Associação brasileira de Enti-
sendo extremamente alarmante e preocupante no dades de Meio Ambiente, Associação Brasileira de
que se refe.;e, á qualidade dos recursos hídricos. Normas Técnicas, Associação Brasileira da Indústria

Apesar. de o Brasil ser um dos países mais ri- de Máquinas e Equipamentos, Associação das Em-
cos em disP9nibilidade de água bruta, sofre graves presas de saneamento Básico Estaduais, Associa-
problemas de escassez, motivados tanto pela indis- ção Brasileira de Fabricantes de Materiais e Equipa-
ponibilidade por causas naturais como pela ocorrên- mentos para Saneamento e Associação Nacional
cia de processos cumulativos decorrent(:!S de uso dos Serviços Municipais de Saneamento.
predatório e da degradação. Os casos induzidos de A União, os Estados, os Municípios, as organi-
escassez pelo uso predatório ocorrem de forma ge- zaÇÕ9S não-govemamentais, as entidades ambienta-
neralizada _na rede, urbana do País, envolvendo. in- listas e toda a sociedade civil deverão participar da
tensidade e. velocidade. crescentes até atingir esca- gestão e preservação dos recursos hídricos. Dia a
las de elevada gravidade, com custos sociais extre- dia, nota-se uma conscientização crescente em vá-
mamente altqs e conseqüências imprevisíveis. Para rios setores da sociedade, em parceria com as auto-
o agravamento deste quadro temos as condições ridades governamentais em defesa da água.
crescentes ,de poluiçÁodas águas de superfície por Cada pessoa deverá sentir-se responsável
lançamento de efluentes e o carreamento de diver- á
sos tipos de resíduos. decorrentes da urbanizaça-o pelo meio que a cerca, pois, sem a gua, a vida não

existirá.
acelerada e os desperdícios devidos à obsolescên-
cia de equiP!i!'Mntos e à longa vida útil das redes. Era o que tinha a dizer.

Tenho frisado que·o Brasil precisa de.um linea- O SR. MURILO PINHEIRO (PFL - AP. Pronun-
mento Iegal,- atualizado, que discipline a utilização cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrIs e Srs.
dos recursos hídricos e proporcione um mínimo de Deputados, venho a esta tribuna para novamente ro-
harmonia entre as diversas agências govemamen- gar àqueles que fazem ouvidos rnocOs ao apelo da
tais que cui~am da água. A aprovação do Projeto de população que clama por uma política habitacional
Lei nll 2.249-B/91 quase ao final de 1996 por esta não direcionada somente para aqueles que dispõem
Câmara dos Deputados, cria no. Brasil uma política de relativa renda, mas também para os que não têm
global para a água, para questão do uso, reuso e condições básicas de abarcar um financiamento.
preservação, dos nossos recursos hídrico~. O Brasil Reporto-me a outro pronunciamento anterior-
entrará numa nova fase nessa área, na qual o fome- mente feito por nós quando, na ocasião, tecíamos
cimento de água e seu gerenciamento global deixa- loas à Caixa Econômica Federal, quando do lança-
rão de ser um serviço quase que exclusivamente pú- mento de um programa de metas bem definidas para
blico para se ~ómarem privados. o financiamento de casas populares para a popula-

Agora, .0 Governo, através do Ministério do Pla- ção de baixa renda.
nej!imento, !ança O Programa Nacional de Combate Naquela época, já apontávamos problemas da
ao Desperdíc!o de Água. O objetivo geral deste pro- crise habitacional existente no País.
grama é promover o uso racional da água para Peço permissão para transcrever abaixo trecho
a~tecimento público nas cidades brasileiras, em daquele pronunciamento:
beriefício da saúde pública, do saneamento ambien
tai e eficiência dos serviços. Ele se concentrará na
p~ução, distribuição e consumo final, envolvendo
os sistemas públicos de abastecimento de água e as
ins'~lações prediais, incluindo ações que visem à
m~~nça de'comportamento na relação popula
ção/consumo de água, de forma a permitir alteração
de;6ãbitos coletivos que favorecem o desperdício de
ágüà.
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Tome-se por pressuposto que as ca
rências habitacionais constatadas decorrem
de um intri~do conjunto de distorções s0
ciais, econômicas e polrticas levando a crer
que a questão de moradia, no Pais, não
pode ser compreendida, nem tampouco so
lucionada, sem uma atuação conjunta, en
globando não só o desenvolvimento urbano
mas também o desenvolvimento do Pais
como um todo.·

Tomo a liberdade de reportar-me a discurso
proferido na Legislatura anterior, mais especifica
mente no ano de 1993, quando na ocasião abordei o
problema da moradia sob outro enfoque. Daquela
feita, critiquei as invasões de imóveis urbanos cons
truidos. por cidadãos que não dispunham de outra
maneira para buscar um espaço onde morar, e c0

brei do Governo a implementação de programas ha
bitacionais que viessem sanar a defasagem de m0
radias que compeava a Nação.

A situação não é diferente. Choca-nos cenas diá
rias do cotidiano que mostram a triste condição de vida
de tarn~ias de trabal1adores, literalmente expulsos de
periferias urbanas por não terem condições de pagar
aluguel ou prestações da casa própria. São famOias
que tentam manter um pouco da honra que lhes resta,
dando abrigo e proteção aos seus familiares.

Pois bem, Srs. Parlamentares, como se diz no
jargão popular, a panela de pressão explodiul Até
quando teremos que ler manchetes de jomais acer
ca de invasões de prédios por sem-teto, como as
que hoje estão· estampadas em todos os jomais,
quando a policia, cumprindo ordens judiciais, expul
sou invasores de um conjunto habitacional em São
Paulo? No limiar do século XXI, homens ainda se
confrontam por moradia, como ocorria nos primór
dios dos tempos, quando nossos ancestrais lutavam
entre si para dominar tocas ou cavernas.

De quem é a culpa? A verdade é que não exis
tem culpados diretos. Mas pode-se vislumbrar, tal
vez, a inoperância de ações diretas por parte do
Executivo em levar a efeito medidas não só paliati
vas mas efetivas, para execrar esse câncer de nos
sa sociedade, que é a falta de moradias.

E cabe a nós, Parlamentares eleitos pelo voto
direto por aqueles que em nós depositaram sua con
fiança na luta por um bem-estar social, mantermo
nos vigilantes e cobrarmos, como já o temos feito, a
aplicação concreta destas medidas.

Era o que tinha a dizer.

o SR. JOÃO MENDES (PPB-RJ. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, existem certos problemas que de tão cn5nicos aca
bam esquecidos, e, uma vez esquecidos, são dados
como resolvidos, pelo menos para os que não os ac0m
panham de perto. Um exemplo disso é a crise financeira
do Estado do Rio de Janeiro. Durante longo tempo, mui
to se falou dela, chegou-se mesmo a cizer que o Estado
estava falido, acabado, e coisas semelhantes.

Mais recentemente, depois de alguns investi
mentos de vulto, como a construção da fábrica de
caminhões da Volkswagen em Resende, das obras
de modemização do porto de Sepetiba, ou mesmo
da revitalização da cultura e do turismo na capital, já
se começou a ouvir falar em recuperação da econo
mia fluminense, recuperlção do prestígio da Cidade
Maravilhosa, recuperação, enfim, do lugar de desta
ques que sempre tiveram o Estado e a cidade do Rio
de Janeiro no cenário nacional.

Mas a verdade - por triste que seja, e temos
de admiti-Ia - é que a crise financeira do Estado do
Rio está longe de terminar. Um exemplo mais do
que claro é que o Govemo Estadual ainda não pa
gou nem a primeira parcela do 132 salário de 1996 a
75 mil pensionistas do IPERJ, e não há perspectiva
de que isso aconteça num futuro próximo.

E não são apenas os pensionistas. Na mesma
situação encontram-se aproximadamente 50 mil ser
vidores públicos do Estado. Ou seja, são pelo menos
125 mil cidadãos que não recebem o que lhes é de
direito - e.sabemos bem que esse direito, na grande
maioria dos casos, representa, em cifras, um quase
nada.

Só conseguiram receber esse direito funda
mentai os que para tanto entraram na Justiça, como
os servidores do PRODERJ (centro de Processa
mento de Dados do Estado), da Universidade do Es
tado (UERJ) e do Hospital Universitário Pedro Er
nesto, ou os que sejam de categorias politicamente
fortes, como os funcionários do Poder Judiciário.
Aos outros, nada.

E nesses outros é que se encontram os mais
necessitados, como o grupo de viúvas de servidores
do Estado, a maioria já de idade avançada, que pro
testaram frente ao Palácio Guanabara recentemen
te. Entre as chamadas ·viúvas do Estado·, todasne
cessitadas desse direito para a própria sobrevivên
cia, apelando até para que lhes fosse pago o 13Q

como ·presente· do Dia das Mãesl , .
É realmente triste saber que senhoras de idade

tenham de sair à rua com cartazes pedindo como
·presente· ·aquilo· que lhes devia ter sido dado há
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mais de seis meses. E que se assim procedem é Minas não é apenas o repositório da história.
porque não dispõem de outro recurso, não detêm Minas é muito mais. Dona de um subsolo rico em mi-
força polCtica, não têm condições de arcar com os nérios nobres, possui terras férteis que produzem
custos da Justiça. grãos em alta escala, café e algodão, além de uma

Assim, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, vasta produção de came. Seu potencial hidroelétri-
venho, de público, unir-me a elas, juntar minha voz à co, situado na Bacia do Rio Grande, garante energia
delas, e apelar ao Sr. Governador Marcello Alencar, abundante para seu parque industrial. A sua econo-
que vem-se mostrando insensfvel ao problema, sem mia sólida requer, cada vez mais, a incorporação do
ao menos se pronunciar a respeito, como se o as- progresso técnico e o fim de algumas distorções do
sunto não lhe fosse atinente. Pedimos a S. Exa que mercado. Tudo isso vem sendo realizado pela atual
tome urna decisão urgente e satisfatória. administração pública.

Não se trata de um favor, de.uma generosida- É preciso coragem para mudar, coragem para
de, mas apenas do cumprimento de uma obrigação conceber fórmulas realmente inovadoras e coragem
da autoridade constitufda e de um direito do cidadão. para implementá-Ias. Foi esta a conduta dO Gover-
O Estado do Rio não conseguirá reaver o posto que nador.

lhe cabe entrá as melhores economias do Pafs en.. O empresariado mineiro tem demonstrado ao
quanto persistirem atitudes vergonhosas como'essa: longo do tempo que é sério, eficaz e criativo: Aso- .
para com os seus cidadãos' mais' necessitados e ciedade sabe disso, a comunidade internacional
mais vulneráveis. tanlbém. Prova disso são as montadoras estrangei- .

Era o qU,e tinha a dizer. ras, como a FIAT e a Mercadas, que eriténderarru) ,
O SR. RÓMEL ANfzIo (PPB-MG. Pronuncia o se-. convite, analisaram a proposta e se instalaram'em'

....... discu ) Sr Presidente S ~- ~...... Minas. A cadeia de produça-o automobilfstiCélfoi' res-gub~ ISO. - • , raso e 'OI;). ~IQ-

dos, o jomaI Estado de Minas,edição de 14 de maio, dá ponsável pelo salto do setor de material de transpor-
ênfase ao aescimento ec::onõmioo do Estado, sob o tftuIo ~ te; cujo desempenho evoluiu 19,4% em' compàracão
-PIB cresce mais em Minas-. cOm 1995.

Segundo. o IBGE, o PIS mineiro teve um cresci- , O desempenho de outros ramos da indú~ria,

mento real maior de 3,6% ante os' 2,9% da média mostra de forma nftida a caracterfstiCá do parque in-
nacional. -É com esse indicador que o Governo Es~ dustrial mineiro. A paz é condição indlspensávei
tadual vai trabalhar agora,.- diz o jornal. para que as bases do crescimento Se estabilizem.

As condições foram criadas e os investidores cami-Os setores que mais contribufram para essa
evolução foram: papel celulose, 58;7%:' mobiliário; nham confiantes e tranquilos.
.20%; material de transportes, 19,4%; produtos ve~ A parceria entre a ação do GovemoEstadual .9
tais, 9,20k; indústria de alimentos, 7,8%; minerais da .iniciativa privada produziram a evolução dO' PIB,
não metálicos, .6,0% metalúrgicos, 4,5%. Outros' uma união que se deu no momento certo. revestido'
como agropecuária, indústria e serviços participaram deconfiabilidade mútua.

deste crescimento. A bancada mineira nesta Casa não tem faltado
Esta noticia reveste-se de maior importância ao Poder Público e a Minas. Temos também uma

quando se compara com fndices da maioria dos Es- parcela de contribuição nesta vitória econômica do
tados brasileiros e do próprio Pafs. Estado e nos propomos a continuar esta parceria

Sabemos. que o Sudeste é a região mais de- sern distinção de cor partidária.
senvolvida e que maior renda per capita oferece. O bem-estar da sociedade é uma das metas do
Mesmo dentro deste quadro animador, não são to- Govemdor Eduardo Azeredo. Com a recuperação da
dos ,qs Estados que alcançaram fndices tão promis- economia, Minas vem proporcionando a confiabilida-
sores. de que precisava para superar a rotina.

'O comportamento da economia mineira não é O Governo e a empresa não são um fim em'si
fruto apenas do equilrbrio do Plano Real, da capaci- mesmo; o desenvolvimento tampouco. O fim único
dade de investir de seus empresários, mas sobretu- do progresso é o homem. Sociedade desenvolvida é
do, da. confiança imprimida pelo Governador Eduar- aquela que oferece condição de vida dfgna, segura e
do ~evedo com a colaboração importante da As- feliz aos seus membros. Tudo leva a crer que o povo
sernbléia Legislativa. mineiro confia nas mãos firmes de seus dirigentes.
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Parece legftimo nos orgulhamos desta vitória O sistema penitenciário de São Paulo tem de-
sobre a crise. Não podemos, contudo, perder um monstrado quase que diariamente o seu colapso.
instante sequer para celebrar a vitória numa batalha. Pois os problemas de rebelião continuam no Caran-

Que essa euforia inspire o empresariado de Mi- diru e também em outros desses distritos policiais da
nas e lhe dê forças para enfrentar e vencer o enor- capital, que serviram de cenário para as mais dra-
me desafio que ainda tem pela frente. máticas cenas de horror promovidas pelos rebela

dos. Motins como o da cadeia pública de Praia Gran-
Era o que tinha a dizer. de, que resultaram na morte de três internos e em
O SR. USHITARO KAMIA (PPB-SP. Pronun- outros dezessete feridos, estão fICando cada vez

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e mais freqüentes, proliferando-se por todo o Estado,
Srs. Deputados, as rebeliões em presfdios e delega- como na cadeia de ltanhaém e outros 45 distritos,
cias de poIfcia, divulgadas quase todos os dias, pe- além dos chamadas -cadeiões-, que são verdadeiros
los nossos principais meios de comunicação, Ieva- currais, que podem ser comparados com os campos
nos a um raciocfnio direto: a falência do nosso siste- da concentração da Segunda Guerra Mundial.

ma prisional. A situação é gravfssima, Sr. Presidente, Sras.
As cenas dramáticas do interior das prisões e Srs. Deputados, pois a relação de presos para va-

transmitidas pelas televisões, as fotos da seres hu- gas prisionais, em São Paulo, é de cinco presos
manos enjaulados de forma indescritfvel estampa- para uma vaga. E, mesmo com a construção de
das nas páginas dos principais jomais do Pafs, a vi- mais 600 mil vagas, conforme anunciado pelo Go-
sfvel e reconhecida superlotação de cárceres e pri- vemo do Estado de São Paulo, para suprirem essa
sões, exigem uma urgente solução do problema que colossal defICiência para acomodar a população
já se arrasta a décadas, sem que medidas corretivas aprisionada, existem 100 mil outros mandatos de pri-
tenham sido tomadas pelas autoridades. são a serem executados.

A população prisional, que é uma relação dire- O problema prisional não se limita a São Paulo,
ta do fndice de criminalidade, que, por sua vez, está Sr. Presidente, M:>tins explodem em Vila Velha, no
diretamente ligado a flagelos sociais, como o desem- Espfrito santo, em Londrina, no Estado do Paraná,
prego, a miséria, as drogas e seu tráfico, a falta de em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, em Mi-
escolaridade, a desagregação da famflia e as defi- nas Gerais e na Bahia, praticamente por todo o Bra-
ciências da Justiça, tem aumentado muito nos últi- sil. E o maior problema é sempre a superlotação.
mos anos. Culminou nesta situação explosiva, em Encontra-se na Comissão da Constituição Jus-
que os amotinados passaram a utilizar métodos tiça e de Redação, o Projeto de Lei n2 2.684196, do
cada vez mais radicais e cruéis em suas reivindica- Poder Executivo, que altera os artigos 43, 44, 45, 46,
çães. 47, 55 e n do Decreto-Lei n2 2.848140, o nosso Có-

Só na Baixada santista, em São Paulo, foram digo Penal, que introduz uma série de alternativas
sete rebeliões em presfdios em menos de um mês, para as denominadas penas restritivas de direito,
Sr. Presidente, Srs. Deputados. Na cidade da São possibilitando dentre outras penalidades, que o con-
Paulo, terminou segunda-feira ultima, mais uma re- danado, em vez de ser colocado na prisão, seja pe-
belião na Casa de Detenção de São Vicente, onde nalizado a prestar serviço à comul:1idade ou à entida-
720 presos mantidos em regime da segurança rnáxi- de pública, ou que tenha seus direitos interditados
ma, mantiveram como reféns durante 25 horas qua- temporariamente, ou ainda a limitação de final de se-
se quinhentas pessoas, dentre elas crianças, que fo- mana. Podem até parecer penas leves, Sr. Presi-
ram visitar os presos no domingo. dente, Sras. e Srs. Deputados, mas existem várias

Presos da cadeia de Mogi das Cruzes também outras modalidades da aplicação das penalidades,
aproveitaram as visitas do último domingo para de- que buscam a recuperação do individuo condenado
flagrarem uma rebelião, recusando-se a voltar para e a sua reabilitação social, quando todos nós sabe-
as celas, onde 383 presos se comprimem em espa- mos que a reincidência no atual sistema que aplica a
ços com capacidade para abrigar apenas 66 ho- pena privativa de liberdade é de mais de 80%, o que

está sendo mundialmente revisto.mans.
O Govemador do Estado de São Paulo está Solicito, portanto, Sr. Presidente, prioridade

empenhando em construir 60 mil novas vagas prisio- nas discussões e votações deste importante Projeto
nais, para diminuir as pressões provocadas pela su- de Lei n2 2.684196, que poderá ser muitfssil'llQ apri-
perlotação da população carcerária. morado nesta Casa, para que possamos, assim, dar
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início à resolução do gravíssimo problema da super- suas virtudes mais públicas, jamais conseguirão ex-
lotação dos presídios e cárceres, que devem ser hu- pressar a pureza de seu caráter, e sua fé obstinada
manizados e utilizados para os casos de crimes gra- no potencial produtivo do campo brasileiro.
ves, quando se aplicariam penas privativas de Iiber- Segundo suas idéias, que ainda hoje nos i1umi-
dade, deixando para os pequenos delitos as penas nam o caminho, a base de um país forte e inde-
restritivas de direito. pendente é o setor primário. De fato, só a partir da

Era o que tinha a dizer. garantia da segurança alimentar de seus cidadãos o
O SR. JOSÉ SANTANA DE VASCONCEL- Brasil poderá começar a ver sua Constituição obede-

LOS (PFL-MG. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. cida, em seu artigo 5], onde se garante o direito à
Presidente, Sras~ e Srs. Deputados paralelamente à vida. Ora, grande parte das moléstias e das mortes
política institucional, a sociedade civil se movimenta, ainda ocorrem como consequências da desnutrição;
definindo os destinos do País a partir dos cidadãos. e a desnutrição, sem dúvida, é causada por uma po-
São os indivíduos, em última instância, que fazem o .Iítica agrícola e agrária inadequada.
Brasil se mover. Os problemas urbanos, entre os quais a violên-

Há pessoas que, mesmo sem nenhum cargo cia, também poderiam ser grandemente reduzidos
público ou acesso à mídia, tiveram grande influência caso as cidades não estivessem inchadas; e o que
na história recente. Dentre esses luminares quase incha as cidades, como sabemos, é o êxodo rural,
anônimos, merece destaque o nome de Márcio Ao- causado pela displicência governamental com a ela-
drade, durante décadas um notável líder dos pecua- boração de políticas agrícolas e agrárias consisten-
ristas, equinocultores, agricultores e piscicultores na- tes e duradouras.
cionais. Sem emprego, sem financiamento, sem estra-

Não é fácil, senhoras e senhores, Conhecer to- da, sem médicos ou educação, é difícil manter as
das essas atividades a ponto de poder administrá- pessoas nas cidades onde nasceram, e onde, a prin-
las simultaneamente; menos fácil ainda é influenciar, cípio, a vida lhes poderia ser mais fácil. Mas a Presi-
com sua idéias e conselhos sobre política e macroe- . dência e os Govemos Estaduais tendem a carrear
conomia, grande parte dos fazendeiros das regiões .suas verbas e atenções para as áreas metropolita-
sudeste e norte, praticamente durante toda a segun- nas. Além disso, o esforço de industrialização é
da metade deste século. . sempre visto como prioritário, mesmo que os proble-

Pois cabe-me a dolorosa tarefa de comuniCar a mas do campo estejam há mais tempo na fila, à es-
esta Casa o falecimento desse cidadão, de quem pera de resolução.
tive a honra de ser amigo, e com quem partilhei mui- Márcio Andrade, um homem de garra, um man-
tas das ideías e projetos para o desenvolvimento do so de coração. Descanse em paz. Nós, daqui, nos
Brasil rural. inspiraremos em seu exemplo de vida, e continuare-

O notável Márcio Andrade não foi apenas um mos lutando para transformar suas idéias em leis.
fazendeiro notável. Em 1954, preocupado em estu- Era o que tinha a dizer.
dar e aprofundar-se no conhecimento científico da O SR. CANDINHO MATTOS (PSDB-RJ. Pro-
agropecuária, mudou-se para Oklahoma, nos Esta- nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
dos Unidos, onde cursou zootecnia. No ano seguinte e Srs. Deputados, já no mês que vem poderá o bra-
já se encontrava em Estocolmo, na Suécia, defen- sileiro comemorar o lançamento de um novo progra-
dendo sua tese sobre a fertilidade do gado vermelho ma pela Caixa Econômica Federal, que garantirá fi-
suíço. De volta ao Brasil, o grande conhecedor e nanciamento de até 100% para aquisição de casa
conciliador que qualquer fazendeiro gostaria de ter própria.
como amigo ainda teve fôlego para formar-se como Buscando atender a uma demanda sempre
engenheiro agrimensor. crescente, e com o objetivo de favorecer a redução

. Contam-se nos dedos os fazendeiros que tam- de nosso imenso déficit habitacional, a Caixa implan-
bém pertencem ao mundo acadêmico, pois o faleci- tará uma modalidade específica de poupança, pro-
do líder, além de seu desempenho exemplar nos gramada para apenas um ano • Nesse período, o
campos teóricos e prático de tudo que se relacionas- candidato terá de depositar o equivalente a 20% do
se com a produção rural, era um homem humilde, valor do imóvel pretendido, mediante mensalidades
temo, bravo e esperançoso. Todos quantos tiveram iguais, atualizadas pela TA. Rndo esse prazo, fará
o privilégio e o prazer de conhecê-lo sabem que as jus ao empréstimo, que poderá alcançar até o valor
palavras, apesar de darem conta de expressar as total do imóvel.
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Em caso de empréstimo integral, os 20% depo
sitados fICam retidos por mais dois anos. Posterior
mente, poderão ser usados para abater as prestaçõ
es. Se o candidato pref~rir, porém, poderá usar os
20% como entrada, e contará com a Caixa para fi
nanciar os 80% restantes. Além de tais facilidades,
sabe-se que o FGTS poderá ser utilizado para au
mentar o valor da entrada, e que talvez não se exija
comprovante de renda, já que a pontualidade de pa
gamento revela, por si só, a capacidade de paga
mento.

Essa nova poupança, na verdade, é a reformu
lação de um programa anterior, lançado sem suces
so ao final de 1995. Chamado Poupança Imobiliária,
exige depósitos pelo prazo mfnimo de três anos,
para financiamento de até SOOk do valor do imóvel,
ou de seis anos, para que se atinjam 60%. A adesão
àquela modalidade não prejudicára o futuro mutuá
rio; assim que lançado o novo programa, o poupador
poderá transferir seus depósitos, passando o finan
ciamento a reger-se pelas regras da nova modalida
de.

A clientela preferencial é a classe média, e os
novos financiamentos deverão ser abertos no infcio
do ano que vem. Os recursos, porém, estarão dispo
nfveis apenas em 1998, já que a prioridade é finan
ciar quem já tenha poupança prévia. De todo modo,
a Caixa espera mobilizar desde já os interessados,
para que comecem a poupar desde agora e assim
se candidatem aos empréstimos de 1998.

Prepara-se, assim, a CEF, para enfrentar a
concorrência dos bancos privados, que oferecem
condições muito mais favoráveis ao poupador. Tra
balhando diuturnamente na conclusão do projeto, os
técnicos da instituição deverão encaminhá-lo o mais
breve possfvel para aprovação do Banco Central;
espera-se lançá-lo ainda em junho.

A iniciativa é de fato louvável, e atende às ex
pectativas de grande parte da população. O sistema
de poupança vinculada, com as alterações propos
tas, abrirá o leque de opções para o futuro compra
dor, que poderá antecipar a compra da casa própria
com a concessão de carta de crédito.

Se conseguir estabelecer, no desdobramento
do programa, prestações com reajustes razoáveiS, a
Caixa Econômica terá realmente cumprido seu papel
social no campo da habitação. É extremamente im
portante que amplie o alcance de sua atuação, de
mocratizando o acesso aos financiamentos para as
várias camadas da população. Se esse objetivo for
de fato atingido, teremos dado um salto qualitativo

na questão habitacional brasileira, que realmente
está a merecer especial atenção.

Era o que tinha a dizer.
A SRA. MARTA SUPLlCY (BlocoIPT - SP.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
S~s e Srs. Deputados, o episódio ocorrido no come
ço do mês em Pirajuf, pequena cidade do interior do
meu Estado, no qual um menino negro foi colocado
nu em uma arena de rodeio para deleite dos presen
tes, é mais um episódio que degrada a consciência
de todos os cidadãos.

O episódio não revela só racismo, desumani
dade e exploração da inocência de uma criança,
mas também a exploração da miséria humana, pois
a família do garoto é muito pobre e teria recebido 10
reais de pagamento pelo ·trabalho· - entre aspas 
do garoto. E mais: quem deu o dinheiro foi o Prefeito
da cidade, pessoa na qual recai a administração dos
interesses dos cidadãos daquele Municfpio. A falta
de consciência do dever público desse prefeito é um
escândalo, como se não bastasse a falta de senti
mento humanitário e do dever de respeitar o outro.

Ao que tudo indica, o Prefeito de Pirajuf não
conhece nem mesmo a lei do Pafs em que vive. A
Constituição, o Estatuto da Criança e do Adolescen
te e a nova lei contra racismo, recentemente promul
gada, vedam este tipo de exploração.
. Por tudo isso, Sr. Presidente, estou encami-

nhando uma denúncia ao Ministério da Justiça para
averiguar as circunstâncias e as responsabilidades
por essa infâmia cometida contra uma criança, que
afeta todos os brasileiros.

Sr. Presidente, aproveitando a oportunidade,
gostaria também de mencionar fato ocorrido ontem
em São Paulo. A Polfcia Militar matou três pessoas
num conflito para desocupação de uma área na peri
feria daquela cidade.

A violência do episódio demonstra o desprepa
ro da nossa polfcia para reprimir manifestações cole
tivas. Após todos os desastres policiais que temos
acompanhado em nosso Estado, vemos que a im
provisação e o desrespeito aos pobres por parte dos
Prns em nada mudou. A propósito, parabenizo a ma
téria do jornal Folha de S.Paulo, que demonstrou
cabalmente a desqualificação da PM para lidar com
aqueles fatos.

Em primeiro lugar, os policiais deveriam estar
em formação compacta e protegidos por escudos
próprios para esse tipo de operação e, no mfnimo,
com centenas de policiais a mais para conseguir a
remoção das pessoas sem sangue e morte. O que
se viu foram policiais dispersos e confusos em meio



E como servem! Médicos, enfermeiros, nin
guém pode ter outro emprego; todos trabalham em
tempo integral, um sistema que desconhecíamos
nos hospitais públicos, mas que entendemos deva
ser de pronto levado a toda nossa rede hospitalar.

Há detalhes quase emocionantes. A responsá
vel pelo setor de cozinha, em sua cadeira de rodas,
nos falava com orgulho que havia se tratado no Sa
rah. Mas nos pareceu ter mais orgulho, ainda, em
exibir o magnífico trabalho daquele setor.

A visita, por isso mesmo, valeu a pena. E va
leu-nos muito. Ali foi possível entender que recursos
públicos, sempre escassos, notadamente na área da
saúde (aí está o hospital-escola de Belo Horizonte
que não nos deixa mentir) podem ser perfeitamente
bem gerenciados e produzir muito mais do que cos
tumeiramente produzem no setor público em geral.
Impossível aqui não exemplificar de novo. É que nos
causou espécie saber que no Sarah a excelente co
mida servida a todos, pacientes, médicos, servido
res, custa R$3,80 por refeição, enquanto na rede
hospitalar do Distrito Federal esse valor sobe para
11 reais.

É exatamente esse gerenciamento, essa racio
nalização de gastos que permite ao Sarah o padrão
salarial concedido aos profissionais de uma equipe
que verdadeiramente sabe servir à coletividade. E
esta seria, assim o entendemos, a melhor maneira
de se pôr cobro à situação caótica em que vive o se
tor público de saúde, porque o Sarah, com toda essa
excelência, custa menos, bem menos ao Governo
do que um hospital outro também funcionando à
base exclusiva de recursos públicos.

Estamos, de fato, Sr. Presidente, diante de
uma nova filosofia de trabalho, diante de uma com
preensão a mais avançada do que seja serviço pú
blico, isto é: do que seja servir ao público. Temos
prova a mais concreta do que afirmamos aqui.
Quando se iniciou, no seio do próprio Governo, um
movimento para reduzir ao máximo as verbas desti
nadas ao Sarah, recebemos em nosso gabinete inú
meras, mas seguramente inúmeras mensagens de
pedido de apoio, para que se pudesse impedir essa
insânia. E eram pedidos formais, da maneira como
já nos acostumamos a receber de movimentos orga
nizados, com um centro único de direção? Nada dis
so. Eram mensagens espontâneas e sinceras, mui-
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à correria. Depois, nenhum policial usava capacete, As pesquisas com aparelhos de reabilitação
mas sim bonés, que não protegem contra pedradas. são outro forte do Sarah. Desde a cama - que é,
E, por último, todos os Prns estavam armados, reve- também, maca - até outros bem mais sofisticados,
lando o cúmulo do despreparo, pois em se tratando tudo é criação de profissionais que servem ao Sa-
de conflito coletivo, o correto seria os policiais tenta- rah.
rem dispersar a multidão com bombas de gás lacri
mogêneo, jatos de água, etc. mas nunca com armas
de fogo.

Sr. Presidente, registre-se também a coragem
do cinegrafista da TV Cultura que conseguiu expor
para o País inteiro as chocantes e reveladoras ima
gens de como o despraparo de policiais pode causar
tragédias humanas.

Resta agora ao Governador de São Paulo, Sr.
Mário Covas, determinar uma apuração rigorosa dos
fatos. Esperamos que desta vez os responsáveis se
jam de fato punidos.

O SR. AUGUSTO CARVALHO (PPS - DF.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sr-s e Srs. Deputados, acaba de ser inaugurado o
hospital SarahlBelo Horizonte. Com isso, a Rede Sa
rah de Hospitais do Aparelho Locomotor mais se
amplia, já estando em funcionamento as unidades
de Brasília, São Luís, Salvador e, em fase de conclu
são, a de Fortaleza.

É, sem qualquer favor, uma conquista de cará
ter nacional.

Coube-nos a oportunidade de visitar o Sarah
de Brasília. Mas não foi, Sr. Presidente, uma mera
visita formal. Muito ao contrário.

De fato, estivemos na área do hospital, por
onde entram os mantimentos, bem junto à cozinha.
Vimos os produtos selecionados, preparados e servi
dos a médicos, a funcionários, a doentes. Passamos
pelo setor administrativo, conversamos com o pes
soal da estatística, todos preocupados em elaborar
mais um relatório anual referente à atuação de toda
a rede. Mostraram-nos o atendimento ao doente,
desde quando chega ao Sarah, passando pelas pri
meiras consultas. Numa das enfermarias, um profis
sional altamente gabaritado nos expôs toda a meto
dologia de trabalho, que não se reduz apenas ao tra
tamento aos enfermos, mas a todo um conjunto de
atividades que incluem - este é o exemplo que nos
ocorre - ida a um cinema, a um centro comercial, a
um clube.

Os hospitais todos são construídos segundo
modelo mais ou menos padronizado, de criação do
arquiteto conhecido, o Lelé, havendo uma fábrica de
moldes em Salvador, servindo a toda a Rede Sarah,
bem como a outros órgãos públicos.



Nem mais nos vamos alongar, até porque ain
da nos demoranamos por muito tempo a falar de
algo que nos enche de reconhecimento e de orgu
lho. Reconhecimento pelos serviços que o Sarah
presta à comunidade e orgulho por perceber que é
dessa mesma comunidade que saem profissionais
assim tão gabaritados, assim tão dedicados.

O Dr. Aloysio Campos da Paz Júnior merece
todos os cumprimentos que pudermos dirigir à Rede
Sarah, mas, conhecendo, como conhecemos, seu
espfrito de solidariedade e comunitário, estamos cer
tos de que ele estenderá esses elogios, esses agra
decimentos a toda a equipe que, dentro do Sarah,
'faz o Sarah o que o Sarah é hoje para a sociedade
brasileira: uma realização magnffica!
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tas delas relatando o que se tem considerado como O SR. JOS~ EGYDIO (PL - RJ. Pronuncia o
os milagres do Sarah no tratamento quase que res- seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S"'s e Srs.
surreicional de alguns pacientes, milagres, que, bem Deputados, venho hoje a esta tribuna movido por
examinados, são exatamente fruto desse trabalho di- grave preocupação com a imagem desta Casa pe-
Iigente, persistente, eficaz e eficiente desenvolvido rante a opinião pública em razão do escândalo da
na Rede Sarah. compra de votos de Parlamentares para a aprova-

Podemos citar mais exemplos? Claro que po- ção da proposta de emenda constitucional sobre
demos. Terfarnos muitos e muitos outros para de- reeleição.
monstrar o que pode produzir um trabalho assim tão Não existe outra opção para aqueles que dese-
bem organizado. Mas não poderemos nos furtar ao jam zelar da moralidade que promover, cabal, cirúr-
prazer e ao orgulho de citar mais um. O Sarah é gica e profundamente, a apuração dos fatos que, se-
uma espécie de vitrine terrfvel do que de perverso gundo as denúncias, envolveram Parlamentares
pode acontecer em virtude da irresponsabilidade de desta Câmara e membros dos Executivos Estaduais
motoristas e pedestres no trânsito de nossas cida- e Federal.
des e de nossas estradas, ainda que, nunca é de- Qualquer outra medida, qualquer hesitação ou
mais destacar, a culpa não resida apenas nesses ou procrastinação, não nos enganemos, será entendida
naqueles, mas numa seqüência outra de erros e pela opinião pública como tentativa de ludibriar a
desmazelos no trato de nosso sistema viário, de verdade e produto do corporativismo inescrupuloso.
nossa produção industrial de vefculos automotores. Sr. Presidente, Sr!!s e Srs. Deputados, não per-

Mas voltemos ao exemplo. Alguns jovens, seja camos o respeito e a confiança daqueles que confia-
por orientação deficiente, seja por inexistente orien- ram em nós pelo temor de desestabilizar as institui-
tação, acabam por dar causa a acidentes fatais, ções por que tal argumento soa a falácia e má-fé,
aterrorizantes outros, resultando daf mais e mais pa- depondo contra todos e colocando-nos todos sob
cientes para o Sarah. E muito desses jovens são suspeita. Só a verdade pela apuração conscienciosa
condenados, na Vara da Infância e da Juventude, a dos fatos poderá nos dignificar e impedir que seja-
prestar serviços à comunidade por determinado pe- mos tomados pelo povo como coniventes com a cor-

nodo. Pois o Sarah, juntamente com o Colégio Ma- rupção.
rista, firmou convênio com a Justiça para que esse Era o que eu tinha a dizer.
serviço seja prestado em seus hospitais. O jovem O SR. RUBEM MEDINA (PFL-RJ. Pronuncia o
leva à enfermaria, por exemplo, o carrinho da biblio- seguinte discurso.) -Sr. Presidente, SJ!!s. e SI'S. Deputa-
taca para aqueles que não podem, ainda, se loco- dos, o recente encontro de Ministros do Comércio do
mover. Acompanham-nos na piscina, nas sessões Hemisfério e o Fórum Empresarial das Américas, encer-
de fisioterapia, ou ainda em atividades de socializa- rado na última sexta-feira, em Belo Horizonte, marcou
ção e esportivas, e isto porque, segundo estamos in- um ponto significativo na busca de entendimento entre
formados, mais de 50% dos internados no Sarah os representantes dos 34 pafses presentes com vistas à
são vftimas de acidentes de trânsito. criação da Área de livre Comércio das Américas

(ALCA), a partir do ano 2005.
O documento final, elaborado a duras penas

durante a reunião, mostra a vitória da diplomacia e
do Governo brasileiro na defesa dos interesses do
Pafs e do Mercosul, cuja coexistência está assegu
rada independentemente dos novos passos a serem
dados rumo à constituição do bloco continental. Ou
tra vitória do Brasil e de seus parceiros do Cone Sul
foi a aprovação de clausula que permite aos pafses
que fazem parte de blocos regionais, como o Merco
sul, negociarem a formação da ALCA em grupo ou
isoladamente.

Essa decisão reforça a posição brasileira nas
negociações com seus parceiros do Norte, particu
larmente Canadá e Estados Unidos, cujas econo
mias representam 85% das riquezas produzidas no
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continente americano, algo em tomo de US$9 trilhões. bre importações efetivamente pagos, essa tarifa cai
Mesmo considerando que a fonnação da AlCA levará para algo em tomo de 7%, colocando-a entre as
em conta as grandes diferença nas economias de mais baixas entre os países desenvolvidos ou em
cada um dos 34 paíse-membros, serem a prerrogativa fase de desenvolvimento.
de defender seus pontos de vista através do Mercosul, Diante disso, não há muito o que ser discutido
o Brasil teria imensas dificuldades de fazer valer seus em relação à redução tarifária, como quer os Esta-
interesses nesse processo. dos Unidos. O Brasil já foi além do que seus parcei-

Um exemplo dessas dificuldades está na agen- ros esperavam. Por isso, o Governo brasileiro prefe-
da das discussões sobre a redução tarifária sobre re debater a questão das barreiras não tarifárias,
importações. Enquanto os Estados Unidos insistem particulannente dos EUA em relação aos nossos
em colocar logo em debate essa redução para o se- produtos agrícolas e, até mesmo, nas áreas de tele-
tor industrial, o Brasil prefere antecipar a discussão comunicações, sistema financeiro e compras gover-
em relação aos produtos agrícolas, setor em que é namentais.
competitivo e, por isso mesmo, enfrenta sérias bar- Além do açúcar, o Governo norte-americano
reiras para colocar seus produtos no mercado norte- impõe cotas tarifárias a inúmeros produtos da pauta
americano em conseqüência do protecionismo. de exportação brasileira, como tabaco, atum, álcool

Consciente do reforço da posição brasileira, o etílico e produtos lácteos. Outras barreiras limitam a
Govemo norte-americano deu um aceno de boa von- exportação de frutas, produtos vegetais e de origem
tade ao Governo brasileiro, em plena reunião de animal, como cama bovina e suína, além do suco de
Belo Horizonte, ao anunciar a elevação da cota de laranja.
açucar que o Brasil exporta para os Estados Unidos. Como se vê, o País tem um longo caminho a
Mesmo assim, a Casa Branca tenta retardar ao má- seguir antes de endossar esse projeto de ampla inte-
ximo a discussão em tomo do protecionismo aos gração continental. O Governo brasileiro, através do
seus produtos agrícolas. ltarnaraty, age corretamente ao consolidar a opção

O Brasil tem consciência de que não é compe- pelo MERCOSUL, pelo que representa sob o ponto
titivo o suficiente para enfrentar de uma hora para de vista político e econômico no processo de inte-
outra a redução a zero das tarifas de importação - e gração regional. Enquanto isso, o interesse dos EUA
assim contribuir para agilização da implantação da na AlCA é mais político do que econômico. Jamais
ALCA - e seu parque industrial não está preparado permitirá que essa integração seja ampla o suficien-
para resistir a mais um choque de abertura comer- te para permitir algo além da livre movimentação co-
cial, sem antes passar por um processo de reestru- mercial.
turação e modernização. Embora os avanços tenham sido pouco signifi-

Estudos do próprio Ministério da Indústria e do cativos, em relação ao próximo encontro previsto
Comércio revelam que os esforços para aumentar a para fevereiro do próximo ano em San José (Costa
produtividade· e competitividade do setor produtivo Rica), o saldo positivo é a percepção mais clara de
brasileiro não foram suficiente para recuperar os da- que o Brasil precisa definir melhor seu projeto de
nos causados pela atabalhoada abertura comercial crescimento. As reformas constitucionais, o avanço
do início dos anos 90. do programa de privatização e as mudanças na Pre-

Outro erro do Brasil foi promover uma abertura vidência Social, são de fundamental importância
unilateral, jogando para a platéia internacional, sem nesse processo, mas não serão suficientes para a
levar em conta o princípio da reciprocidade. Com superação de nossas dificuldades.
isso, realizou um dos mais drásticos e maciços pro- Será necessário um empenho maior no enca-
cessos de liberação comercial que se tem notícia en- minhamento das questões da integração regional e
tre os países industrializados, ganhando muito pau- continental e um esforço' redobrado na busca de no-
co em relação ao mercado externo, mas agravando vos investimentos externos para alavancar o cresci-
os problemas do mercado interno, particularmente mento enconômico e o combate às desigualdades
com o crescente desemprego e o desestímulo ao regionais e sociais. Só assim conseguiremos resga-
parque produtivo nacional. tar a imensa dívida social para com os menos favo-

Sem qualquer contrapartida, o Brasil reduziu recidos e consolidar a inserção do País no contexto
de 51%, em 1987, para 12%, atualmente, a tarifa das economias desenvolvidas.
média sobre as importações, inferior inclusive à do O SR. JAQUES WAGNER (BlocoIPT - BA.
Japão e Coréia. se considerarmos os impostos so- Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,



DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
ORADOR:

IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL
Gabinete da Presidência do Supremo ConcRio

Rio de Janeiro, 25 de abril de 1997
Ao
Excelentrssimo Senhor
Dr. Femando Henrique Cardoso
Presidente da República Federativa do Brasil
Aos Senhores Senadores da República,
Senhores Deputados Federais e
Ao Digníssimo Dr. José Sepúlveda Pertence,
Presidente do Supremo Tribunal Federal

AI dos que decretam leis Injustas,
dos que escrevem leis de opreuio. Ia
10:1.

Em nome do Supremo ConcOio da Igreja Pres
biteriana do Brasil, dando cumprimento à decisão de
sua Comissão Executiva exarada no documento:
Repúdio ao projeto de lei, que tramita no Congresso,
sobre legalização de uniões de homossexuais e de
lésbicas; e, por expressa delegação de competência
da Mesa da CElSCnPB (Comissão Executiva do Su
premo ConcOio da Igreja Presbiteriana do Brasil); fa
zemos chegar às mãos de Vossas Excelências o se
guinte documento:

Reconhecemos a relevância do assunto. Que
remos enfocar o aludido projeto sob a luz da Bíblia,
abordando aspectos histórico-sociais e éticos, corno
segue:

Quem somos nós?
Somos uma Igreja protestante-histórica, do

ramo reformado calvinista, presbiteriano, tendo
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Sr's e Srs. Deputados, no dia de hoje, após muitas comunicação da Câmara dos Deputados e nos de-
rodadas de negociações, o Sindicato dos Rodoviá- mais instrumentos ao alcance do Partamento.
rios conseguiu um avanço, mesmo que ainda longe O SR. SALATIEL CARVALHO (PPB - PE.
da reivindicação que o sindicato fazia, para os rodo- Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
viários de Salvador. O sindicato reivindicava um rea- Sr's e Srs. Deputados, aproveito o ensejo para re-
juste de 21% nos salários, conquistando 9,5% e a gistrar perante esta Casa o recebimento de docu-
manutenção de todos os direitos dos rodoviários mento encaminhado pelo Supremo Concnio da Igre-
conseguidos bravamente na luta travada pela cate- ja Presbiteriana do Brasil, representado pelo seu
goria. O reajuste é maior que a referência nacional; Presidente, Rev. Guilhermino Cunha.
contudo, o sindicato mantém seu vigor para conti- O teor do referido documento é um protesto
nuar a luta e garantir as conquistas da categoria. veemente contra a aprovação do projeto de lei ora

Os rodoviários municipais de Salvador tinham em tramitação nesta Casa e que permite a Iegaliza-
greve marcada para iniciar a zero hora de hoje, caso ção da união entre homossexuais.
não conquistassem o reajuste. Com essa luta a cate- Também quero pedir a transcrição aos Anais
goria mostrou que o movimento dos rodoviários está desta Casa do referido documento, em função do
unida para conquistar outras reivindicações de extre- seu conteúdo rico em informações e esclarecimen-
ma importância para a categoria, como a implanta- tos.
ção de plano de saúde e redução da jomada de tra
balho de 7 horas e 20 minutos para 6 horas. A cate
goria definiu por manter-se no trabalho e continuar a
luta pelas conquistas destes direitos dos trabalhado
res rodoviários.

A respeito da jómada de 6 horas de trabalho,
gostaria de aproveitar a oportunidade para solicitar
aos nobres pares a observância do Projeto de Lei nll

2.260, de 1996, de minha autoria, que dispõe sobre
o tempo de direção do motorista de caminhões e
ônibus trafegando em rodovias, vedando os abusos
que hoje ocorrem com motoristas e cobradores do
transporte rodoviário, que chegam a trabalhar várias
horas sem o descanso necessário. Nesta Casa de
leis, o referido projeto, a meu ver, necessitaria de ur
gência, dada sua importância; contudo, é mantido
em banho-maria nas Comissões por pressão dos p0

derosos empresários do setor. A aprovação do pro
jeto trará não somente a melhoria nas condições de
vida dos trabalhadores rodoviários e da população
usuária, como também é um importante instrumento
para geração de emprego e de renda.

Portanto Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados,
quero aqui parabenizar o combativo sindicato dos r0

doviários de Salvador e toda a categoria, que man
têm essa árdua luta, com conquistas e também com
grandes enfrentamentos para garantir a melhoria
das condições de trabalho e vida da categoria e da
população como um todo.

Também aproveitamos a oportunidade para
ressaltar a importância da aprovação do projeto de
lei acima referido, o que garantiria a definitiva im
plantação do tumo de 6 horas de trabalho.

Na forma regimental, requeiro a V.EX-, Sr. Pre
sidente, a divulgação deste discurso nos meios de



Se também um homem se deitar com
outro homem como se fosse mulher, ambos
praticaram cousa abominável; serão mortos;
o seu sangue cairá sobre eles. (Levítico
20:13).

b) Gênesis 19:1-11 ss. Ló, era sobrinho de
Abraão, e morava em Sodoma. Recebeu dois anjos
em sua casa para avisá-lo da destruição da cidade e
tirá-los de lá. -Os homens daquela cidade, cercaram
a casa, assim moços e velhos e disseram a Ló:
Onde estão os homens que, à noitinha, entraram em
tua casa? Traze-os para fora para que abusemos
deles- (v.S). O contexto não deixa dúvida de que so
domia era o homossexualismo. No v.8, Ló oferece
suas duas filhas aos sodomitas em lugar dos anjos
que estavam debaixo da proteção de seu teto e da
lei de hospitalidade do Oriente. Os sodomitas rejei
tam-nas, insistem e ameaçam o próprio Ló. Os anjos.
de Deus feriram de cegueira àqueles sodomitas que
se cansaram de procurar a porta (v.11). E Senhor
Deus fez chover enxofre fogo sobre Sodoma e Go
molJ8 (v. 24).

Maio de 1997 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 22 13575

como marco de origem 12 de agosto de 1859, no c) Romanos 1:18-27, fala da idolatria e da de-
Brasil-Império. No mundo, a cidade de Genebra, na pravação dos homens. O apóstolo fala da desonra
Suíça, com João Calvino; na Escócia, com João aos corpos e de imundícia (v. 24); fala de paixões in-
Knox e no Reino Unido, com os pais puritanos, que fames e de práticas contrárias a natureza pelas mu-
de lá partiram abordo do navio -Mayflower", no sécu- Iheres (v. 26; e o (v. 27), os homens se inflamam
lo XVII e fundaram as 13 colônias, que vieram a dar mutuamente em sua sensualidade, homens com ho-
origem aos Estados Unidos da América do Norte, mens, -e recebendo em si mesmos a merecida puni-
chegando então ao Rio de Janeiro, na metade do ção do seu erro- diz o apóstolo Paulo.
século XIX. d) Os homossexuais e lésbicas não herdarão o

A origem teológica da Igreja está centrada no Reino de Deus -I Conríntios 6:9 e 10.
próprio Senhor Jesus Cristo e nos ensin~ dos san- Ou não sabeis que os injustos não her-
tos apóstolos. A base da nossa fé e prática é a Bí- darão o reino de Deus?
blia. Somos uma Igreja administrada por colegiados .
de Presbíteros e de Presbitérios, segundo o Livro de Não vos enganeis: nem impuros, nem
Atos dos Apóstolos, daí o nome Igreja Presbiteriana. idólatras, nem adúlteros,

No mérito: nem efeminados, nem sodomitas, nem
1) SOMOS CONTRA A LEGALIZAÇÃO DAS ladrões, nem maldizentes,

UNiÕES HOMOSSEXUAIS E LÉSBICAS POR RA- nem roubadores herdarão o reino de
ZÕES BfBLlCAS. Deus.

A Palavra de Deus é explícita, clara e direta so- Este é um dos textos mais graves e contunden-
bre a matéria. Suplicamos-lhes que leiam os textos tes sobre a matéria.
sagrados aqui citados elou referidos. 11) SOMOS CONTRA A LEGALIZAÇÃO DAS

a) A Bíblia considera tais uniões como -abomi- UNiÕES HOMOSSEXUAIS E DE LÉSBICAS EN-
nação- ao Senhor. No Israel bíblico tais práticas TRE SI POR RAZÕES HISTÓRICO-SOCIAIS:
eram punidas com rigor: O famoso Platão em suas Leis, 2:636 afirmou:

Com homem não te deitarás, como se Penso que o prazer que pode ser con-
fosse mulher: é abominação. (Levítico siderado natural é aquele que advém do in-
18:22)- tercurso entre homem e mulher; todavia, o

intercurso entre homem e homem, ou entre
mulher e mulher, é o contrário à natureza, e
a ousada tentativa [de praticá-lo] se deveu
originalmente a uma cobiça desenfreada. Os
cretenses sempre foram acusados de terem
inventado a história de Zeus e Ganimedes
porque queriam justificar-se no desfrute de
prazeres antinaturais pela prática dp deus
que eles consideravam seu legislador.

Eis a origem histórica do homossexualismo na
Grécia Antiga.

Os egípcios e os assírios proíbiam a prática
homossexual.

Os gregos não aceitavam a homossexualidade
como virtude. O código de Licurgo chegou a conde
nar a relação sexual entre homens com extremo ri
gor. Os efeminados eram desprezados.

A homossexualidade feminina tem na figura da
poetisa Safo, da ilha de Lesbos (sec. VII A.C.) o refer
encial de uma educação lésbica, focalizando especial
mente o aspecto artístico e corporal que logo degene
rou-se no lesbianismo sexual.



A discussão do Projeto -união legal- é um eufe
mismo ao tema: casamento de homossexuais. É um
atentado à família.

Quanto aos direitos civis, previdenciários, he
rança, seguros, benefícios etc, podem ser garantidos
por outros instrumento legais, sem a formação de
uniões legais ou -casamentos.-

A família, titular de direitos, é anterior ao Esta
do e à própria Igreja. Foi Deus mesmo quem a insti
tuiu no Jardim do Éden, antes da Queda, antes que
o pecado entrasse no mundo.

Por mais que se queira ser compreensivo com
as distorções da sexualidade, com a sensibilidade
social e humana do Projeto de Lei, não se pode
agredir o tecido social na sua tessitura básica que é
a família; não se pode desobedecer a Palava de
Deus, sem graves e sérias conseqüências.

É preciso deixar claro que a homossexualidade
não tem a aprovação nem a tolerância das Escritu
ras Sagradas; não tem o apoio, nem a aprovação da
Igreja cristã - evangélica, reformada e presbiteriana.

Fique claro, Senhor Presidente da República,
Senhor Presidente do STF, Senhores Senadores da
República e Senhores Deputados Federais que a
Igreja Presbiteriana do Brasil se une a uma maioria
ética neste País, como pessoas moralmente sérias e
conservadora e como cristãos que se baseiam nos
ensinos bíblicos, manifestamos o nosso repúdio à
prática homossexual e procuramos ajudar os que,
compreendendo a realidade e as conseqüências do
pecado, desejam se libertar de tal prática.

Protestamos que a solução não está na legali
zação das uniões homossexuais, mas sim no trata
mento, na cura e na regeneração.

Este pretenso -avanço- representa um tremen
do atraso; e é o prenúncio de uma decadência ainda
maior: os valores éticos e morais do povo cristão
brasileiro são inegociáveis. O respeito às minorias é
apanágio da Democracia. Mas este mesmo respeito
requer e espera a maioria moral do Brasil.

Na época da Reforma Protestante do século
XVI, João Calvino definiu a sodomia como -um crime
terrível de concupiscência não natural-. E o Catecis
mo de Heidelberg, na pergunta n!l 87, parte 11I diz:
-...ninguém que seja culpado ou de adultério ou de
perversão homossexual, nenhum ladrão... herdará o
Reino de Deus.- A não ser que se arrependam, mu
dem de vida e confessem Jesus Cristo como Filho
de Deus, Senhor, Rei e salvador.

Em tempos modemos, fim do século XIX e iní
cio do século XX, foram formadas Associações Inter
nacionais de defesas aos gays e lésbicas. Mais anti
go é o Centro Hirschfield em Dublin. Outras associa
ções estão surgindo. É o movimento corporativista
em ação.

11I) SOMOS CONTRA A LEGALIZAÇÃO DAS
UNiÕES HOMOSSEXUAIS E LÉSBICAS POR RA
ZÕES ÉTICAS:

Homossexualismo visto como distorção da se
xualidade, como enfermidade, desvio ou perversão,
foi aos poucos cedendo lugar, em nome dos direitos

(mulher de todos os maridos e marido
de todas as mulheres).

A decadência moral precede e prenuncia a de
cadência política, social e econõmica dos povos. Os
país da Igreja, teólogos da Patrística, também con
denaram a homossexualidade. Basta-nos citar João
Crisóstomo (244-407),. quando afirma:

todo prazer genuíno é de acordo com a
natureza; os prazeres da sodomia, por sua
vez, são um insulto imperdoável à natureza;
semeiam desarmonia e contenda entre o ho
mem e a mulher que já não são mais impeli
dos por seus desejos físicos para viverem
juntos em paz;

e Agostinho (354-430) quando ensina:

Os feitos [...] cometidos em Sodoma,
deveriam ser sempre e em todo lugar detes
tados e punidos. Se todas as nações fizes
sem tais coisas deveriam ser igualmente
consideradas culpadas do mesmo crime
pela lei de Deus que não criou os homens
para que utilizassem uns dos outros de tal
maneira.
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Roma antiga pode ser vista como símbolo de do indivíduo, como sendo uma opção ou um esitlo
grosseira imoralidade, ao ponto de dizer-se de Julio de vida altemativo.
casar (101-44 a.C.) o seguinte brocado latino: Surgem filmes, marchas, livros, novelas e gru-

omnium virorum mulierem et omnium pos defendendo a opção homossexual que culmina
mulierem virum com o projeto de Lei que prevê o reconhecimento le

gai de tais uniões para efeitos de direitos previden
ciários, securitários, benefícios de saúde, herança
ete. A lei já assegura direitos do cidadão eleger que,
ele ou ela, quer ou não, beneficiar nas suas apólices
e demais direitos. O argumento é frágil e insustentá
vel.
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Estamos orando pelo govemo de V. ExBs, Exe
cutivo, Legislativo e Judiciário. Deus os ilumine por
que "ai dos que fazem sofrer povo e que corrom
pem a família e os bons costumes." - Rev. Guilher
mino Cunha, Presidente do Supremo Concílio da
Igreja Presbiteriana do Brasil.

O SR. ARY KARA (Bloco/PMDB - SP. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, o último dia 20 de abril marcou a
passagem dos 140 anos da cidade de Caraguatatu
ba. Trata-se de uma das mais agradáveis localida
des do litoral norte de São Paulo, e a fama de suas
praias lindíssimas, de sua gente hospitaleira e da ex
celente infra-estrutura de turismo que construiu já al
cança todos os recantos deste País, fazendo para lá
convergirem visitantes maciçamente.

Para que se consolide uma cidade com pólo de
atração de turistas, Senhores embora determinante,
a existência de belezas naturais ou riquezas históri
cas não é fator singular. Muitas localidades há de in
discutível formosura, ou de significativa importância
histórica e cultural, mas que não conseguem impul
sionar o turismo adequadamente, por vários outros
motivos: ou por carência de infra-estrutura, ou por
desinteresse govemamental, ou por uma população
sem hospitalidade, ou por todas essas característi
cas reunidas.

Esse não é, com certeza, caso de Guaratatu
00. A par dos atrativos com que o Criador houve por
bem presentea-Ia, pode contar ainda com uma popu
lação disposta para o trabalho, consciente da impor
tância do turismo para sua economia e que, portan
to, recebe os visitantes com afeto inigualável, além
de um govemo dos mais dinâmicos, competentes e
dedicados, nas pessoas do Prefeito Antonio Carlos
da Silva e seus secretários.

Exemplo desse dinamismo foi o extenso e des
tacado programa comemorativo do aniversário da ci
dade.

Às mais diversas competições esportivas alia
ram-se apresentações e eventos artísticos, com pre
.sente à população da cidade e àqueles que se dis
'puseram a compartilhar de sua alegria.

Merecem destaque o XI Encontro de Bandas
Musicais, a exposição "Carágua Mostra Carágua" 
em que se apresentaram trabalhos dos alunos das
escolas municipais, notavelmente coordenados pela
Secretária de Educação, Maria Assunção Grinet - e
a mostra fotográfica realizada no salão da Secretaria
de Turismo, exigindo flagrantes do seu rico cotidiano
de cidade turística.

Mas a Prefeitura comemorou a data também
com a entrega de obras importantes à população.
Foi inaugurada a Praça Antônio Fachini, na avenida
da praia Martin de Sá, um dos pontos mais freqüen
tados por veranistas e turistél$, que recebeu nova ilu
minação, calçamento, jardins e um palco para espe
táculos.

Outra praça totalmente remodelada foi a Cân
dido Mota, em frente à matriz de Santo Antônio, re
sultado do excelente trabalho do Diretor do Serviço
de Urbanização, Roberti Costa.

Foi também reinaugurado o prédio da subpre
feitura de Porto Novo ao sul do Município reformado
sob a coordenação do Vice-Prefeito José Pereira de
Aguilar.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, quer deixar re
gistrado nos Anais desta Casa a minha homenagem
à cidade de Caraguatatuba, nesse seu 140º aniver
sário: uma terra que se destaca pela paisagem, nes
te País de incontáveis e imensas belezas naturais,
habitada por um povo competente e trabalhador, que
orgulha o Estado de São Paulo e o Brasil!

Outro assunto, Sr. Presidente.
Neste dia 19 de maio, o jovem Município vale

paraibano de Potim comemora o seu 5º aniversário.
E a cidade tem comprovado sua competência para
ser independente, demonstrando com isso o acerto
das autoridades locais muito bem representadas na
figura de seu ilustre Prefeito João Bendeito Angelieri,
quando decidiram lutar pela sua emancipação.

No entanto, a história de Potim (que na língua
Tupi-Guarani significa camarão, pois supunha-se
que existisse muito desse crustáceo de água doce
no ribeirão Potim, que atravessa a cidade), que na
época era bairro de Guaratinguetá, começou em
1772, na Capela construída pelo casal de fazendei
ros Miguel Corrêa dos Ouros e Isabel Pereira dos
Ouros, que possuíam uma imagem do Senhor Bom
Jesus trazida de Potugual e pela qual o povo tinha
devoção, atribuindo-lhe milagres. Por esse motivo o
casal resolveu edificar uma igreja no local. Em volta
da igreja, construída de taipa e pau-a-pique, onde foi
celebrada a primeira missa em 16 de agosto de
1772, foi surgindo um povoado que recebeu o nome
de Povoado da Capela do Senhor Bom Jesus da
Cana Verde do Ribeirão do Potim. O povoado foi se
desenvolvendo e tomou-se vila de pescadores e de
trabalhadores rurais.

Na época da Independência do Brasil (final do
século XIX), Potim era o bairro que tinha a maior
produção de café de Guaratinguetá e ainda produzia
açúcar, rapadura, milho, feijão e famosa farinha de



No início deste mês recebi em meu gabinete
manifesto dos servidores da Fundação Nacional de
Saúde do Tocantins, preocupados com a forma
como se dará a integração da instituição ao Sistema
Único de saúde.

Nesse manifesto, os profissionais da Fundação
Nacional de Saúde alertam para a necessidade de
se garantir a continuidade das ações da entidade,
assumidas pelos Estados e Municípios. Essa conti
nuidade, observam, só será mantida através do re
passe simultâneo de recursos financeiros, materiais
e humanos ao gestor local do SUS sob o controle
dos conselhos de saúde.

Os servidores da Fundação Nacional de saúde
do Tocantins declaram-se, ainda, constrangidos com
o anteprojeto de descentralização apresentado pelo
Secretário de Saúde do Estado, Dr. Eduardo Medra
do. Segundo eles, esse anteprojeto denigre a ima
gem da Fundação e ignora os inúmeros e bem-suce
didos trabalhos em parceria já realizados pelas duas
entidades.

SrDs e Srs. Deputados, o momento é de unir
mos esforços para assegurar a sofrida população
brasileira acesso universal e igualitário às ações e
aos serviços de saúde, tal como determina a nossa
Constituição.

O Plano Nacional de Saúde, lançado recente
mente pelo Governo, representa uma grata esperan
ça para o equacionamento da eterna crise do setor.
É muito promissor constatar que este plano contem
pla diretrizes importantes como a ênfase na preven
ção e no atendimento básico de pediatra, clínica mé
dica e obstetrícia.

Estas são, sem dúvida, medidas fundamentais
para se alterar nosso modelo de saúde, historica
mente voltado para a indústria da doença. Há muito
se sabe que a prevenção e o atendimento básico
são os cuidados médicos de maior impacto sobre a
saúde da população. É muito mais barato, afinal, evi
tar a doença ou tratá-Ia nos primeiros sintomas, o
que potencializa o retomo dos recursos aplicados no
setor.

Queremos, pois, louvar as iniciativas anuncia
das pelo Governo Fernando Henrique Cardoso, bem
como solidarizar-nos com os servidores da Funda
ção Nacional de Saúde do Tocantins. Estamos cer
tos de que é possível realizar uma verdadeira revolu
ção no sistema de saúde do nosso País, desde que
haja a real união de governantes, administradores
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mandioca. Em 1890 foi inaugurada a primeira ponte direitos dos usuários nem dos profissionais de saú-
ligando Potim e Aparecida, construída com madeiras de.
da antiga ponte do Pedregulho em Garatinguetá.
Pouco tempo depois ela foi levada pela correnteza e
por volta de 1914 foi introduzida no local uma balsa
para a travessia. Somente em 1996 foi inaugurada a
ponte de concreto armado, permitindo que o novo
Município de Potim tivesse melhores condições de
expandir sua área urbana e direcionar maior desen
volvimento à sua população.

Potim conta hoje com uma população de
12.450 habitantes, sendo 6.354 homens e 6.096 mu
lheres. O Município vem experimentando um acen
tuado crescimento, constituindo-se em um dos locais
mais aprazíveis da região do Vale do Paraíba.

Portanto, neste 5º aniversário de Potim, nossos
mais festivos cumprimentos à cidade e sua popula
ção, na figura de suas autoridades e lideranças, prin
cipalmente ao Exmº Sr. Prefeito João Benedito An
geliere, o seu Vice-Prefeito José Silvio Machado e
ao Presidente da Câmara Municipal, o nobre Verea
dor José Nivaldo Mendes Lopes, bem como a todos
os demais membros daquela Augusta Casa de Leis.

O SR. FREIRE JÚNIOR (BlocoIPMDB - TO.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sr'ls e Srs. Deputados, as recentes providências do
Governo Federal no sentido de, finalmente, pôr em
prática as determinações constitucionais para o se
tor de saúde são louváveis e promissoras. Estamos
convencidos de que a implantação de um sistema
único descentralizado, com atendimento integral e a
participação da comunidade, é o melhor caminho
para se garantir o acesso universal e igualitário dos
brasileiros aos serviços públicos de saúde.

Durante décadas o nosso sistema de saúde foi
prejudicado por uma excessiva e perniciosa centrali
zação. Este modelo criou campo favorável ao flores
cimento de variado repertório de fraudes, além de
impedir uma gestão moderna e eficiente do dinheiro
público.

Com a distribuição das verbas federais direta
mente aos estados e municípios, conforme as ne
cessidades determinadas pela renda, perfil epide
miológico e cultura regional, e o controle da aplica
ção desses recursos pelos conselhos de saúde lo
cais, estamos certos de que se obterá retorno muito
mais eficaz do dinheiro investido.

Como todo período de transição, no entanto,
as providências necessárias para a descentralização
constituem um processo delicado, e devem ser to
madas com muita cautela para que não se firam os



Tem a palavra o Sr. Ricardo Rique
O SR. RICARDO RIQUE (Bloco/PMDB - PB.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
3..-s e Srs. Deputados, volto a esta tribuna para rei
terar observações e sugestões que entendo impor
tantes para o meu País, minha região e meu Estado.

A insistência não é fruto da teimosia. É, antes
de tudo, a certeza de que, nesta Casa e fora dela,
há os que me ouviram das outras vezes. Esses me
estimularam a continuar na linha que tracei para a
ação política que desejo desenvolver, coerente com
os tempos modernos e útil à solução dos nossos
problemas mais relevantes.

Estamos fazendo as refonnas política e admi
nistrativa. A da Previdência Social também caminha
no Senado Federal.

A reforma agrária - sem definição global e sem
delineamento institucional claro - marcha em meio a
incidentes e acidentes lamentáveis, deixando indica
ções de que o problema reclama soluções. E está
no Congresso o fórum por excelência para encontrá
las.

Será inútil continuar negando, simplificando ou
contestando nesse campo. Há mudanças em anda
mento que abrem perspectivas de emprego no cam
po; há terras em letargia que clamam por aproveita
mento; há desempregados urbanos e rurais buscan
do altemativas para resolver o problema da fome; há
ainda muita fome num país tão capaz de produzir
que precisa ser eliminada.

Deixemos de lado os preconceitos e os prejuí
zos. E toquemos as reformas - sobretudo a reforma
agrária - com a rapidez de quem já perdeu muito
tempo e a convicção de revisar para melhorar, mu
dar para conquistar mais paz, alargar caminhos para
viajar mais rapidamente, diminuir conflitos sociais
para que a solidariedade seja o combustível por ex
celência da retomada do nosso desenvolvimento.

Essas reflexões iniciais poderiam ser excluídas
do tema deste pronunciamento, embora também se
voltem para as reformas, Que se arrastam além dos
prazos e pagam, como a agrária, o preço das indefi
nições da sociedade e do Governo.

Refiro-me ao tema da Ntransposição das
águas· ou, numa conceituação que me parece mais

v- GRANDE EXPEDIENTE
ao

Maio de 1997 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPurADOS Quinta-feira 22 13579

públicos, usuários e profissionais do setor em tomo correta, a integração do Rio São Francisco com as
deste objetivo comum. bacias hidráulicas dos rios intermitentes de Pemam-

Era o que tinha a dizer. buco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará, como
O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - Passa-se única alternativa de preservar o abastecimento dá

gua das zonas mais secas desses quatro estados.
Esse tema, no ano que passou e até mesmo

no começo deste ano, mereceu prioridade na mídia,
debates no Congresso, análise e equacionamento
mais rápido pelo Governo Federal.

De uma hora para outra, porém, parece que
este assunto vai sendo levado na marcha lenta da
rotina, sob os passos presos dos que não precisam
correr para viver e não se sentem obrigados a ajudar
os outros em suas dificuldades devida.

Certamente a notícia de que até o fim de abril
de 1997 não há seca declarada no Nordeste, con
corre para a lentidão das providências, a prorroga
ção dos prazos, a diminuição da urgência, a criação
de perigosos NamanhãsN no tocante à transposição.

Isso é extremamente perigoso e pode levar a
tramas imensas, seja pela ampliação dos dramas
sociais na área mais seca do Nordeste, seja pelo
desperdício de recursos que a cada seca somos le
vados a fazer, por falta de soluções estruturais defi
nitivas.

O Sr. Armando Abílio - Deputado Ricardo Ri
que, concede-me V. EXª um aparte?

O SR. RICARDO RIQUE - Pois não, Deputado
Armando Abílio.

O Sr. Armando Abílio - Deputado Ricardo Ri
que, estou ouvindo com atenção o pronunciamento
de V. Exª Sei que a transposição das águas do São
Francisco é uma necessidade para quatro Estados,
principalmente para o nosso: a Paraíba. Por que
uma necessidade? Com a transposição das águas
do São Francisco, o nosso Estado vai ter água para
beber. V. EXª sabe muito bem que várias cidades da
Paraíba - inclusive a nossa querida Campina Gran
de - terão um problema muito sério em futuro breve,
no que diz respeito ao abastecimento de água. Inclu
sive, na semana próxima passada, tive a feliz opor
tunidade de defender o novo, projeto que está sendo
elaborado na Secretaria de Políticas Regionais, cujo
Secretário é um paraibano, o nosso amigo Fernando
Catão, que já foi Secretário de Planejamento de nos
so Estado. Esta tarde queria acostar-me na preocu
pação de V. EXª, quanto à necessidade da realiza
ção do projeto de transposição das águas. Alguém
disse que essas águas se destinariam a projetos de
irrigação. Mas nós afirmamos que a Paraíba precisa
delas para o abastecimento de várias cidades, por
exemplo, do Cariri, do Vale do Piancó e, como disse-
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mos ao início, para a nossa querida Campina Gran- nham a ser os novos modelos, um componente do
de. Para concluir, quero parabenizar V. EX« Sei da problema tende a não mudar nos seus aspectos físi-
sua preocupação e do cuidado com todos os assun- cos e a provocar problemas sociais.
tos relacionados com o progresso de Campina Gran- Ouço com prazer o nobre Deputado Antônio
de, e não poderia ser diferente. Parabéns, Deputado Geraldo.

Ricardo Rique! O Sr. Antônio Geraldo - Nobre Deputado Ri-
O SR. RICARDO RIOUE - Obrigado, Deputado cardo Rique, sendo eu de um Estado vizinho ao seu,

Annando Abílio. Agradeço a V. ExI o aparte. V. ExI é especialmente de Caruaru, cidade próxima à sua
profundo conhecedor deste assunto e está muito preo- querida Campina Grande, congratulo-me com V. Ex«
cupado. Campina Grande estará presente no meu pro- pelo feliz discurso que faz neste momento, defen-
nunciamento de hoje; vou mencioná-Ia ainda dendo o que é, talvez, o mais sagrado para o Nor-

Prossigo, Sr. Presidente. deste: o abastecimento de água, os recursos hídri
cos, tão bem decantados pelo maior poeta nordesti-

Há dois séculos temos dado ao problema das no, Luiz Gonzaga, que, em uma das suas mais bani-
secas do Nordeste o mesmo tratamento na essên-

tas músicas, composta por Zé Dantas, já agradeciacl·a, embora com algumas vana·ções na intensidade
a ajuda dos sulistas ao sertão, dizendo mais ou me-

e algumas inovações. nos assim: -Seu doutor, os nordestinos têm muita
Tivemos a coragem, em 1959, de criar a Sude- gratidão pela ajuda dos sulistas nesta seca do ser-

ne como a agência que deveria promover o desen- tão. Mas, doutor, uma esmola a um homem que é
voMmento do Nordeste, convivendo com o seu cli- são ou lhe mata de vergonha ou vicia o cidadão.-
ma e tomando a seca como um dado e não um obje- Nós, nordestinos, conhecemos de perto o sofrimento
tivo de combate. Ocuparíamos terras úmidas, disten- do homem nordestino, especialmente o da zona ru-
dendo a fronteira agrícola regional; intensificaríamos ral, que não tem o mínimo para sobreviver, que é a
a industrialização, beneficiando-nos de oferta diver- água para beber. Em minha região, especialmente
sificada de matéria-prima, de mão-de-obra mais ba- em Caruaru, há crianças que passam até 15 dias
rata e energia de baixo custo; unificaríamos o mer- sem tomar um banho, por incrível que pareça, por-
cado regional, dotando-o de infra-estrutura rodoviá- que suas mães têm, na maioria das vezes, de se
ria, ferroviária e portuária adequada; estimularíamos deslocar por 8, 10, 15 quilômetros para buscar uma
a iniciativa privada a dinamizar a produção agrícola, lata ou um pote de água, como é bem conhecido na
industrial e de serviços. nossa região, para beber e cozinhar. Ela não iria ca-

Faríamos tudo isso a despeito da penúria de minhar uma distância dessas para buscar água para
recursos naturais em grande parte da região, onde a tomar banho ou dar banho nas crianças. Portanto,
dureza do cristalino e a escassez de bons solos se nobre Deputado, V. EX« tem muita razão em cobrar
interpõem e reduzem drasticamente a oferta de água do Govemo medidas urgentes para essas questões
e terra. do Nordeste. Defendo uma obra para resolver o cru

cial problema do abastecimento de água de Caruaru,
Muitos passos positivos foram dados pela Su- que é a barragem de Jucazinho, que está andando

dene e a partir dela, mas sem a intensidade e conti- muito bem graças à detenninação do Ministro Gusta-
nuidade necessárias. Além disso, as mudanças vo Krause e do Presidente Fernando Henrique Car-
substanciais de cenário - no Brasil e no mundo - Ie- doso em resolver definitivamente aquele problema.
vam os nordestinos mais dedicados ao seu povo a É uma barragem parecida com Boqueirão, que abas-
acreditar na necessidade, imperiosa e urgente, de tece Campina Grande, se bem que Boqueirão é bem
revisar diagnósticos e receitas, até como requisito maior. Mas logo, pelo seu desenvolvimento a olhos
essencial da almejada rssurreição da Sudene, ou da vistos, Campina Grande vai precisar de mais água, e
criação de mecanismos de coordenação, capazes é aí onde a transposição das águas do São Francis-
de promover o desenvolvimento auto-sustentado do co poderia ser a solução definitiva não só para a Pa-
Nordeste. raíba, mas sobretudo· para Estados como Pernam-

Quaisquer que venham a ser as novas recai- buco - e aí a importância da Adutora do Oeste, que
tas, quaisquer que sejam os traçados dos novos ca- também e uma detenninação do Ministro Gustavo
minhos, quaisquer que sejam a renovação, a com- Krause, que pretende fazer a obra andar - Ceará e
plementação e a substituição dos velhos objetivos Rio Grande do Norte, que teriam suas questões re-
de desenvolvimento do Nordeste; quaisquer que ve- soMdas em tennos de recursos hídricos. Congratu-



Continuo, Sr. Presidente.

A vasta sub-região nordestina inserida neste
cenário de semi-árido corresponde a mais da meta
de da região.

o SR. RICARDO RIQUE - Agradeço a V. Ex!,
Deputado Sérgio Carneiro, o aparte muito enriquece
dor.

Poder-se-ia dizer que, inexistindo água e sen
do pobres o solos, os projetos de irrigação devem
ser postos de lado como miragens alimentadas e ti
midamente testadas ao longo de séculos.
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Io-me com V. Ex- pelo extraordinário discurso que 600 poços artesianos que estão tamponados e inati-
está fazendo. vos justamente porque deram água salobra, como V.

Ex!' acabou de falar. Não é verdade, entretanto, que
O SR. RICARDO RIQUE - Eu é que agradeço o subsolo do Nordeste não tem água em grande dis-

o seu aparte, Deputado. V. Ex!' vê que esse proble- ponibilidade. Na verdade, estudo da Apas revela que
ma dos nordestinos (a água) sobressai-se em todas poderíamos extrair 45 vezes mais água do subsolo
as bancadas de todos os partidos. nordestino, o que não acontece hoje. Mas, voltando

Prossigo, Sr. Presidente: aos 20 mil e 600 poços artesianos que foram abertos
com o nosso dinheiro, com o dinheiro do contribuinte

Refiro-me à difícil equação hídrica das zonas brasileiro e que se encontram hoje tamponados e
mais secas de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do inativos, que tal se colocássemos neles dessaliniza-
Norte e Ceará. dores, equipamentos simples que transformam água

salobra em água doce e que têm um custo médio de
Ali, Sr. Presidente a política de açudagem para 10 mil dólares? Se fizermos uma encomenda de lar-

acumulação de água atenuou, mas não resolveu os ga escala, é óbvio que esse preço vai cair. Mas va-
déficits e só assegura oferta firme se a chuva não mos pensar no preço de 10 mil dólares. Dez mil dó-
faltar por muito tempo. lares multiplicados por 20 mil postos resultam em

As altemativas de novos açudes já não existem 200 milhões de dólares, que, divididos por quatro
na prática e muitas das que foram tentadas resulta- anos de governo, são 50 milhões por ano. Acredito
ram em desviar água de barragens já existentes que não é muita coisa para resgatarmos o dinheiro
para novas barragens recém-construídas. do contribuinte que já foi investido na abertura dos

poços. Não é muita coisa para reduzirmos os índices
A população das zonas secas estabilizou ou di- de mortalidade infantil do Nordeste, que influenciam

minuiu. E grande parte do afluxo para as zonas ur- nos indicadores nacionais; não é muita coisa para
banas decorre da absoluta falta de água no campo e saciar a sede de quem permanece hoje diante de
da pequena e, às vezes, excessivamente onerosa um atraso secular. O homem foi à Lua em 1969; es-
oferta de água nas cidades. tamos na era da globalização, da tecnologia de pon

ta, em que o dinheiro dá a volta ao mundo em vinte
As indicações de água subterrânea, por seu e quatro horas, e algumas pessoas permanecem

turno, não são animadoras. No cristalino a água mi- em um atraso secular, não tendo sequer água para
neral é raríssima. A vazão média dos poços perfura- beber. Diante disso e diante da preocupação de V.
dos mal abasteCe uma casa de família e quase sem- Ex!', gostaria que somasse a sua voz e o seu traba-
pre com água salina e imprestável para o consumo lho nesse esforço junto ao Ministério do Meio Am-
humano. biente. O Ministro Gustavo Krause já tem conheci

mento dessa possibilidade de, ao invés de colocar-
O Sr. Sérgio Carneiro - Concede-me V. Ex!! mos, a cada ano, no Orçamento, na rubrica do

um aparte? DNOCS ou da Sudene, a abertura de novos poços
O SR. RICARDO RIQUE - Pois não, Deputado. artesianos que darão água salobra, recuperarmos
O Sr. Sérgio Carneiro - Nobre Deputado, es- esses 20 mil poços. Depois de instalados os dessa-

tou acompanhando com atenção o pronunciamento Iinizadores, que, daqui para frente, todo poço ar-
de V. Ex!! desde a Liderança do PDT e gostaria de tesiano aberto no Nordeste tenha a previsão tam-
contribuir modestamente para este debate, dizendo bém da instalação do dessalinizador. Parabenizo
que, com relação à transposição das águas do rio V. Ex! pelo discurso que faz na tarde de hoje.
São Francisco, nós, que somos da Bahia, temos
algumas reservas, embora, em princípio, não pos
samos ser contra essa obra. Mas gostaríamos de
um estudo de impacto ambiental, até porque no
trecho em que corta a Bahia o rio São Francisco já
se encontra bastante assoreado. Vários seriam os
projetos de recuperação dessa degradação do rio
São Francisco de forma a torná-lo navegável, de
forma a possibilitar uma vazão regulada para pro
jetos de irrigação, enfim, a sua recuperação. Com
relação a essa seca do Nordeste, gostaria ainda
de buscar o apoio de V. Ex! para uma tese que ve
nho defendendo há muitos anos. Nos nove Esta
dos do Nordeste existem hoje cerca de 20 mil e
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A esta altura, Sr. Presidente, não há que falar A transposição de. uma fração mínima das
de água para irrigação nas zonas mais secas. Ali se águas do rio São Francisco para as bacias hidrográ-
reconhece que a agricultura deve repousar em cultu- ficas das zonas mais secas de Pemambuco, Paraí-
ras menos dependentes de água e na pouca água 00, Rio Grande do Norte e Ceará tem, para os me-
de chuva ou excedente das barragens, depois de Ihores experts no problema, o objetivo de garantir a
chuvas regulares. É, em resumo, o que o povo cha- regularidade da oferta de água de beber à popula-
ma a agricultura de vazante. ção daquelas zonas, nas quais se inserem pequenas

Claro que não refiro aos projeto de irrigação e grandes cidades, além da considerável população
possíveis ao longo do rio São Francisco ou do rio rural.
Pamaíba, nem ignoro os existentes ou viáveis em Cito um exemplo para ajudar nas reflexões e
manchas de solos providas de água acumulada nas na prioridade que o assunto merece: a cidade de
barragens que constituíram no passado o cerne da Campina Grande, na Paraíba, com população da or-
política salvação do Nordeste. dem de 300 mil habitantes e influência sobre as re-

Estas opções devem ser aproveitadas intensa- gióes do Cariri e do Curimataú, em nosso Estado.
mente, pois têm função estratégica de curto e longo Atualmente, Campina Grande depende, para o abas-
prazo no abastecimento e na economia do Nordeste. tecimento de água, do conhecido Açude do Boquei-
Dificilmente, porém, terão dimensões para absorver rão, que Juscelino Kubtischek construiu no nosso rio
a oferta de trabalho agrícola no semi-árido nem pro- Paraíba, intennitente como todos os demais do
ver os alimentos e nas matérias-primas demandada semi-árido nordestino.
pelo Nordeste. A capacidade nominal de acumulação do S0-

No semi-árido, uma variável de ocupação terri- queirão, estimada em 550 milhões de metros cúbi-
torial deve ser equacionada para que, sem a drama- cos, só esporadicamente alcançou sua plenitude. E
ticidade da sede e a permanente ameaça de fome, a a acumulação real, em períodos da falta de chuva
população possa manter a ocupação de imensa área superiores a um ano, cai dramaticamente.
do País e fazê-Ia produtiva através das opções agrí- Desse açude, com já dissemos, dependem
colas mais viáveis em regime de pouco ou nenhuma Campina Grande e muitas cidades do semi-árido pa-
chuva. raibano. E dependem, ainda, todas as cidades do

Neste instante, porém, não é possível confun- chamado Baixo Paraíba, mesmo as inseridas em zo-
dir a demanda dos nordestinos sensatos pela trans- nas onde aparentemente se atenua o semi-árido.
posição do rio São Francisco com a de muitos so- Se persistir o nível de utilização das águas do
nhadores, nordestinos ou não, com água farta que Boqueirão, e se ocorrer, o que é de todo previsível,
pennita grandes projetos de irrigação. novo período de estiagem nas cabeceiras dos rios

Os sensatos e os realistas vêem, preocupados, que o abastecem, é infelizmente provável que se te-
Q défICit progressivo de água de beber, os gastos nham de impor duríssimas políticas de restrição de
imensos com o transporte de água a longas distân- água para beber em quase metade do territ6rio da
cias, a queda pela salinização da minguada oferta Paraíba.
de água. E vêem, também, que não se pode, em Este exemplo, que exponho aqui com o amor
nome da unidade e da soberania nacional, da união de capinense, é válido para muitas outras áreas da
do povo brasileiro e de necessidade de sua presen- própria Paraíba e dos três outros Estados a qlle se
ça em todo o território do País, cogitar de transferên- destinaria, inicialmente, a transposição de águas do
cias de populações ou de imposições de um regime São Francisco.
de vida que s6 oferta, de positivo, a expectativa de No nível de conhecimento atual, existem, pelo
morte mais cedo. que sei, duas alternativas para regularizar a oferta

seria ocioso lembrar os imensos fracassos das de água de beber nas áreas aqui citadas.
mudanças em massa de populações. As levas nor- Uma seria a montagem, nas costas do Nordes-
destinas que demandaram a Amazônia e o Centro- te, de usinas de dessalinização de água do mar e o
Oeste não se realizaram nem criaram oportunidades encaminhamento de água dessalinizada aos recôn-
para os que ficaram na retaguarda. Um ou outro as- ditos sertões da Paraíba, Pernambuco, Rio Grande

I

sentamento terá tido resultados positivos, confirman- do Norte e Ceará.
do, porém, a regra de que o homem deve aceitar e Não há estudos avançados sobre esta alterna-
resolver o desafio de viver na sua terra e de sua ter- tiva. A viabilidade técnica, em nível teórico, parece
ra. aceitável, mas não se sabe se é realmente adaptá-
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vel ao Nordeste, em que prazo poderia ser imple- Faço estes reconhecimentos a estes apelos,
memada e com que exigências complementares em Sr. Presidente, mas pretendo voltar ao tema da
termos de obras de engenharia. transposição de águas do Rio São Francisco tantas

De outro lado, todos sabem que a viabilidade vezes sinta que objetivo ~o prioritário esteja detido
econõmica e financeira dessa alternativa exigirão sa- ou retido pela falta de senso de oportunidade, pelo
crifícios bem maiores do que os derivados da trans- excesso de pruridos políticos e pela insensibilidade
posição de águas do São Francisco. ou pela burocracia.

A transposição vem sendo estudada há tem- Mantenho a confiança no Presidente Fernando
pos, tendo ocupado intensamente o ex-Deputado Henrique Cardoso e nos seus eminentes auxiliares.
Aloísio Alves, do Rio Grande do Norte, enquanto Mi- Mas lembro a S. ex-s que, apesar de tantos e tão
nistro do Interior do Governo Samey. Se os estudos exigentes projetos e programas de Governo, não se
então feitos não forem suficientes para deflagrar as pode perder um minuto para viabilizar e implementar
medidas executivas, cabe complementá-los o quanto a transposição das águas do rio São Francisco,
antes. água de beber para milhares que podem ficar sem

Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados, sei que ela e em poucos anos.
e o Presidente Fernando Henrique Cardoso, tão sen- Durante o discurso do Sr. Ricardo Ri-
sível às reformas institucionais como às mudanças que, assumem sucessivamente a Presidén-
significativas na estrutura socioeconômico, tem aten- cia os Srs. Nilson Gibson, § 2!2 do artigo 18
tado para o problema da transposição de águas do do Regimento Interno e, José Maurício, 111
São Francisco. Suplente de secretário.

A Secretaria de Políticas Regionais da Presi-
dência da República, a cargo do paraibano Ministro O SR. SÉRGIO CARNEIRO - Sr. Presidente,
Fernando Catão, tem discutido o problema, tem pro- peço a palavra pela ordem.
curado suporte em organismos da maior respeitabili- O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Tem V.
dade técnica e tem, por fim, tentado decisões que EX- a palavra.
ponham o cronograma em marcha, seja para com- O SR. SÉRGIO CARNEIRO (BlocoIPDT - BA.
pletar os estudos técnicos e econômicos, seja para Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
deslanchar o processo executivo. S..-s e Srs. Deputados, no final do ano passado foi

Tenho certeza de que os Ministros Antonio realizado o Exame Nacional de Cursos, o chamado
Kandir, do Planejamento, Pedro Malan, da Econo- Provão, que visou avaliar, em um primeiro momento,
mia, e Gustavo Krause, do Meio Ambiente, Recur- a capacitação profissional dos formados nos cursos
sos Hídricos e Amazônia Legal, conhecem o projeto de Direito, Administração Pública e Engenharia. A
e sabem de sua prioridade. maior incidência de instituições particulares explica-

Permito-me apenas a liberdade de dizer aqui se pelo fato de que, sobretudo durante a ditadura mi-
desta tribuna - ao Sr. Presidente da República e aos litar, proliferaram cursos de nível superior cujo objeti-
seus Ministros, principalmente aos aqui menciona- vo era meramente mercantil e não a busca da exce-
dos nominalmente - que a transposição de águas do lência acadêmica, com vistas ao desenvolvimento do
São Francisco para as zonas mais secas do Nordes- ensino, pesquisa científica e da extensão, indispen-
te equivale, em função estruturante, às reformas que sáveis para o desenvolvimento do País.
estamos tentando fazer no País. Desde o primeiro momento em que analisamos

E gostaria também, Sr. Presidente, S~ e Srs. a Medida Provisória que criava tal instrumento sim-
Deputados, que pequenos interesses locais, mesmo plista de mensuração do rendimento universitário
os encampados por pequeno segmentos das clas- (esse recurso tipicamente ditatorial do qual valeu-se
ses políticas, cedessem lugar ao trato e à solução de o Governo para legislar em questão não prescrita da
problema que envolve, ao mesmo tempo, a seguran- Constituição Federal que o reserva, em seu art. 62,
ça de milhares de brasileiros, a continuidade de ocu- apenas para questões Nde relevância e urgênciaN)
pação do território nacional, sem vazios intermediá- sem nenhuma discussão democrática com o meio
rios inexplicáveis, e a garantia de sobrevivência dig- acadêmico, apresentamos emenda no sentido de
na a patriotas que, mesmo enfrentando os menores tomar a avaliação indispensável do funcionamento e
níveis de renda do País, a este se devotam, dia e dos resultados da vida universitária em procedimen-
noite, no trabalho duro de manter a vida em condiçõ- to mais complexo e abrangente, que buscava inte-
es extremamente desfavoráveis. grar um conjunto de elementos tais como o aprovei-
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tamento escolar dos alunos ao longo do curso. as constatou isto - a relativa incidência de menor nú-
pesquisas realizadas. a capacitação do corpo docen- mero de faculdades privadas na região atesta que.
te. a existência e atualizações de laboratórios, biblia- devido à pobreza da mesma. afastam-se de lá os in-
tacas etc. Nossas sugestões. bem como as de ou- teresses de investimentos capitalistas no ramo. Por
tros Parlamentares, não foram adotadas; a MP foi outro lado. parte significativa dos egressos dos
aprovada pelo rolo compressor do Govemo, apesar cursos superiores são filhos de doutores. Isto re-
das amplas restrições surgidas por todos os lados, vela. em primeira instância. não propriamente um
englobando reitores. professores eméritos, especia- fenômeno de reprodução de elites, mas, sobretu-
listas em questões educacionais e, sobretudo, enti- do, a ocorrência aguda da exclusão social da po-
dadas estudantis. Sancionada a lei. o Provão foi rea- pulação nordestina do desenvolvimento científico e
Iizado. tecnológico. Isso revela, sim, o caráter'antidemo-

A UNE convocou boicote ao mesmo, por meio crático e mercantil da· educação' brasileira. Afinal,
de ausência ou da entrega de prova em branco. Na dentro da lógica do capitalismo selvagem, para
época, o Ministério da Educação divulgou de forma que investir em ensino de excelência no Nordeste
irresponsável, que apenas 6,41% dos formandos fal- que vá mais além do consumo das elites, se a da-
taram ao exam~ e 3,88% dos presentes não preen- manda de cérebros qualificados está localizada basi-
cheram as prov;:.;.s. Ficava assim patente que o boi- camente no Sudeste?
cote havia fracassado. É sabido que o estudante universitário brasilei-

A realidade. porém, demonstrou que houve ro é tipicamente de clasSe média. o próprio Ministé-
manipulação de dados. A imprensa divulgou que rio da Educação divúlga que, nas três carreiras ava-
cerca de 17,6% do total de 59,3 mil alunos inscritos liadas. um em cada dois alunos possuem renda fa-
no Provão boicotaram o exame. Ao todo. 10,4 mil miliar até R$2.200.00 (os de engenharia possuem
graduados dos três cursos faftaram ao exame ou en- um poder aquisitivo maior). É uma lástima que não
tregaram as provas em branco" Folha de S.Paulo existam. ou não foram divulgados. dados específicos
26-4-97). relativos ao Nordeste. Ainda assim, os ideológicos

Na conceituada Escola Politécnica das USP a do grande capital estão sempre a preconizar que o
ausência foi de 60.3'7.... seglJudo a mesma fonte. o ensino universitário não deve ser gratuito pois é fre-
que outorgou à instituição o conceito "O". A renoma.,. qüentado pelos filhos das classes possuidoras. Essa
da Unicamp obteve o conceito "E". tese vem sendo propalada insistentemente. por

No Rio de Janeiro. nove faculdades não pude- exemplo. nada mais'nada amenos. que pelo Diretor
ram ser avaliadas pelo mesmo motivo, entre as de Assuntos Sociais do Banco interamericano de
quais universidades reconhecidas por seu elevado Desenvolvimento - BIO. Prof. Cláudio Moura Castro,
nível. tais como a Universidade Federal do Rio de em artigos e em depoimento recente na Comissão
Janeiro - UFRJ, a Universidade do Estado do Rio de de Educação da Câmara dos Deputados. Subjacen-
Janeiro - UERJ, e Pontífica Universidade Católica - te a tal raciocínio. encontra-se o ímpeto de sepultar
PUC. o ensino público superior. privatizando-o. Sepultando

Tais fatos demonstraram o porquê de a região com o mesmo será o sonho' de'desenvolvimento au-
Sul apresentar-se como a possuidora dos melhores tônomo do País. pois 90% da pesquisa científica-tec-
cursos e o Nordeste destacar-se sobre o Sudeste nológica realizada aqui é feita no âmbito das univer-
em conceitos "A". sidades públicas.

Alguns argumentam, felizmente, que o bom de- Concluímos essas reflexões com urna conside-
sempenho das universidades nordestinas deve-se ração: no Nordeste, apesar do MEC, sobrevivem
basicamente, a dois fatores: um, por causa da pre- ainda respeitáveis instituições públicas, tais como as
dominância de faculdades públicas, outro, devido ao universidades federais do Ceará, de Sergipe e da
seu caráter elitista, pois o percentual de país com Bahia. E só mesmo Deus poderá preservá-Ias.
instrução o superior é maior do que o constatado
nas demais regiões. ("Cerca de 35,5% dos forman- O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Conce-
das em Administração no Nordeste têm pais com do a palavra ao Sr. Deputado Airton Oipp.
curso superior. A média dos brasileiros é de 22,5%) O SR. AIRTON DIPP (BlocoIPOT - RS. Pro-

Reflitamos um pouco sobre essa argumenta- nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, sras e
ção para refutá-Ia. Se bem é certo que o ensino uni- Srs. Deputados, desejo registrar, neste grande expe-
versitário é superior ao particular - e até o Provão diente, o belíssimo encarte publicado pelo jomal C?
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Nacional, de Passo Fundo, no último dia, 30 de 19%, na região Centro-Oeste 3% e na região Norte
abril, intitulado "Trigo no Mercosul-. 3,4%.

Trata-se de um notável documento jomalístico, Seguindo a mesma tendência de acentuadas
que traz reportagens e artigos aprofundados sobre a diferenças regionais, o consumo per capita de trigo
situação da produção de trigo no Brasil, Argentina, é maior na região Sul, chegando a 64 quilos, segui-
Uruguai e Paraguai, países integrantes do Mercosul. da da região Sudeste com 61 quilos, o Nordeste com

O Grupo Editorial de O Nacional cujo Diretor- 38 quilos, o Centro-Oeste e a região Norte, ambas
Pre&idente é o empresário Múcio de Castro Filho, com 23 quilos.
merece os nossos cumprimentos pela bela qualida- No País são 230 indústrias moageiras, cuja ca-
de do suplemento especial. A produção do suple- pacidade de moagem é da ordem de 15 milhões de
mento -Trigo no Mercosul- teve a presença marcan- toneladas, gerando 10 mil empregos diretos. O Seg-
te das jomalistas Fátima Trombin e Ana Paula Fag- mento de panificação é formado por 55 mil panifica-
gion, responsáveis pela redação e edição, e a coor- doras, empregando cerca de 500 mil pessoas, se-
denação técnica de Gilberto Cunha. gundo dados da Associação Brasileira da Indústria

Esse registro faz-se necessário uma vez que o de Panificação (ABIP).
tema desse pronunciamento é exatamente o trigo no Ainda de acordo com a ASIP, as indústrias de
Mercosul. E para tanto, utilizarei os dados e Ievanta- pães chegam a 250 empresas gerando 60 mil em-
mentos do encarte de O Nacional que é de uma im- pregos.
portância para uma análise mais aprofundada sobre Estes são os números da atual realidade do
o assunto. setor no País, números que poderiam ser ampliados

Em razão da limitação do tempo, evidentemen- em grande escala, gerando mais empregos e a tão
te, não poderei fazer uma abordagem de forma a es- sonhada auto-suficiência na produção do trigo, se
gotar o assunto, que é por demais vastíssimo. Não houvesse uma política agrícola voltada para a triti-
ingressarei, assim, na análise de corno está a produ- cultura, com efetivo apoio do Governo aos abnega-
ção de trigo nos países integrantes do Mercosul, dos agricultores ligados ao setor do trigo nacional.
tema que é tratado no referido encarte. É bom lembrar que desde fevereiro de 1996 o

limitarei o enfoque à análise das peculiarida- Govemo Federal vem demonstrando interesse na
des do trigo produzido no Brasil, as dificuldades dos elevação da produção de trigo, e este desejo foi bem
triticultores, as expectativas dos produtores e a pre- recebido pelos triticultores brasileiros que elevaram
sença efICiente e marcante da Embrapa na cultura a área plantada de um milhão de hectares para 1,7
do trigo. milhão, apesar de não se confirmarem as perspecti-

Preliminarmente, é fundamental que se registre vas positivas do Govemo quanto a preços do grão e
a importância do setor agropecuário nas economias facilidades de comercialização.
dos países que compõem o Mercosul, principalmen- E as dificuldades do triticultor continuam.
te se considerado sob a ótica dos negócios que en-
volve, desde a geração dos insumos necessários Uma nova safra de trigo está se iniciando no
para a produção, até o processamento e distribui- País e os produtores estão assustados com as ne-

- fastas perspectivas de comercialização da produção.çao.
Citarei alguns números que confirmam a impor- Apesar da promessa de que os preços do trigo esta-

tância específica do trigo para o País. riam altos em razão da diminuição dos estoques in
ternacionais, o produtor vê a cotação do trigo des-

O Brasil é tradicionalmente um país importador pencando na Bolsa da Kansas City.
de trigo em grão e já apresentou um grau de depen-
dência extema na ordem de 72,63% no período Além disso, os mo~geiros, sempre ávidos por
1991196. Entretanto, entre 1985 e 1991 a produção lucro, já contrataram trigo com os produtores argenti-
nacional foi responsável por 70,53% do abasteci- nos, que são beneficiados com um forte subsídio.
mento intemo. Depois de 1991 o grau de dependên- Este quadro terrível vai aprofundar ainda mais
cia voltou aos patamares históricos, sendo que, além o endividamento dos triticultores e causar problemas
das importações de trigo, o Brasil passou a importar em toda a cadeia de atividades que envolvem o tri-
farinha da Argentina, prevendo-se a compra de 267 go, inclusive repercutindo nas cooperativas agríco-
mil toneladas deste produto no período 96197. Ias.

O consumo industrial de trigo concentra-se na
região Sudeste com 52%, no Nordeste 22%, no Sul
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cionado aos gastos elevados com operação de má- É indispensável, ainda, que sejam implementa-
quinas, transporte, sementes, fertilizantes e defensi- das, urgentemente, políticas que possam facilitar o
vos, que, no Brasil, encontram-se com preços em trabalho de pesquisa.
patamares mais alto do que na Argentina e, inclusi- Como se sabe, fato que já denunciei inúmeras
ve, maiores do que os preços praticados nos Esta- vezes neste plenário, o atual Govemo Federal não
dos Unidos. Isto faz com que a concorrência entre o tem investido na pesquisa e na ciência neste País. E
trigo nacional e o estrangeiro seja extremamente o que é pior: os poucos órgãos e as poucas empre-
desleal e desfavorável ao produtor brasileiro. sas que lidam diretamente com a pesquisa estão

Diante destes problemas, o competente enge- sendo esquecidos pela política neoliberal do Presi-
nheiro agrônomo Benami Bacalktchuk, chefe-geral dente Femando Henrique Cardoso.
da Embrapa-Trigo, de Passo Fundo, Rio Grande do A própria Embrapa não vem recebendo o apoio
Sul, aponta duas altemativas para que o setor não necessário do Govemo Federal e seguidamente vem
sofra uma nova frustração, o que seria, indiscutivel- sendo ameaçada por corte de recursos e até mesmo
mente, fatal para a triticultura. de extinção, o que é lamentável.

Primeiro, diz ele: -Devemos garantir que o trigo Neste caso, sugerem os especialistas do setor,
a ser plantado seja de fato com a melhor tecnologia caberia ao Governo tão-somente financiar a estoca-
disponível, para que a produtividade supere os gem do trigo até que os preços reagissem ou garan-
1.800kg por hectare registrados na última safra-. tissem o fomecimento de toda a demanda nacional.

E esta produtividade é possível. Muitos produ- Feito este diagnóstico do setor do trigo e apon-
tores das diversas regiões do País, e principalmente tadas, resumidamente, as alternativas para a triticul-
os da região de Passo Fundo estão colhendo muito tura nacional, passo a destacar o papel inquestioná-
mais do que 4.000kg por hectares, alguns chegando vel da Embrapa-Trigo no processo de desenvolvi-
a até 5.000kg por hectare. mento da cultura do trigo no Brasil.

A segunda orientação do chefe-geral da Em- O Centro Nacional e Pesquisa de Trigo -
brapa é a de que devemos garantir de forma mais CNPT, unidade da Empresa Brasileira de Pesquisa
eficiente a comercialização, lembrando que hoje, cin- Agropecuária - EMBRAPA, vinculada ao Ministério
co meses após o fim da colheita da última safra, o da Agricultura e do Abastecimento, foi fundada em
trigo argentino está sendo comercializado a 265 dó- 28 de outubro de 1974.
lares por tonelada no mercado brasileiro, muito aci- O CNPT tem corno missão executar e coorde-
ma da expectativa otimista da última safra, e não te- nar as atividades de pesquisa em todas as regiões
mos trigo nosso suficiente para atender às necessi- tritícolas do País, objetivando aumentar a produção
dades do mercado. O País, neste momento, encon- nacional de trigo, além de apoiar outras culturas
tra-se desabastecido, quando poderíamos ter esto- como a cevada, o triticale, o centeio e o colza.
ques nacionais para atender a demanda intema. Estas pesquisas têm alcance nacional, no caso

É imprescindível, Sr. Presidente, SrIs e Srs. do trigo e dos demais cereais de inverno, e regional
Parlamentares, que se ofereça ao setor do trigo uma para as culturas do milho, soja e colza.
política coerente que garanta a segurança de comer- Outro objetivo do centro é assegurar a susten-
cialização. tabilidade ecológica e econômica do complexo pro-

Com isso, os fomecedores de insumos, equi- dutivo da região Sul do Brasil, aumentar a diversifi-
pamentos e serviços não hesitarão em, por si só, fi- cação da produção agropecuária regional, viabilizan-
nanciar a próxima safra, sem que o Govemo tenha do novos cultivos, e com isto promover a atividade
que investir um centavo para os produtores médios rural e agroindustrial ligadas às culturas com as
ou grandes. E claro que qualquer investimento do quais o CNPT desenvolve pesquisas.
Govemo neste caso é extremamente importante e Acertadamente, a reportagem sobre a Embra-
bem-vindo. pa, publicada no encarte ~rigo no Mercosul-, do jor-

Se não for desenvolvido uma política tritícola nal O Nacional, define a Embrapa-Trigo como um
no País, encarando de frente as diferenças entre os centro de excelência em pesquisa de trigo.
estados que produzem o trigo em relação aos de- Ressalte-se, Sr. Presidente, que a missão da
mais países do Mercosul, especialmente a Argenti- Embrapa-Trigo de Passo Fundo foi integralmente
na, o Brasil sofrerá mais prejuízos, no setor, causan- desenvolvida, resultando em um salto de produtivi-
do a derrocada dos produtores nacionais. dade na cultura do trigo de 822kg por hectare, na
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média histórica de 1962 a 1984, para 1.511kg por onde o custo é de 15% a 20% mais barato que o
hectare, na média nacional de 1985 a 1995. Tudo nosso, mas também para que o custo adicional que
isso graças à alta tecnologia desenvolvida pelos temos num sistema estrutural ruim, seja alterado·.
pesquisadores da Embrapa. Ao concluir, Sr. Presidente, destaco mais uma

Em lavouras demonstrativas, a produtMdade é vez que é fundamental que o Brasil pense e coloque
ainda maior, chegando a 8.000kg por hectare, e mui- em prática uma política tritícola, com vistas a tomar
tos agricultores, apoiados pela Embrapa obtiveram o País auto-suficiente na produção de trigo e, mais
rendimentos de 5.000kg por hectare. do que isso, garantir o desenvolvimento das regiões

A preferência dos agricultores por cultivares, produtoras, o que vai gerar riquezas e empregos, fi-
geradas pelo CNPT, da Embrapa, evidencia a gran- xando cada vez mais o homem no campo.
de qualidade do material, uma vez que, em 1995, Era o que tinha a dizer.
80% da área plantada com trigo no Rio Grande do O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Conce-
Sul era ocupada com cultivares oriundos do Centro. do a palavra ao Sr. Neiva Moreira, líder do Bloco

A Embrapa-Trigo, localizada em Passo Fundo, Parlamentar PT/PDT/PCdoB, para uma Comunica-
ocupa uma área de 440 hectares e possui um exce- ção de Liderança.
lente patrimônio, construído ao longo dos anos atra- O SR. NEIVA MOREIRA (BlocoIPDT - MA.
vés do esforço das suas chefias, pesquisadores e Como líder. sem revisão do orador.) - Procurarei
pessoal de apoio, que em última análise são os mais ser breve, Sr. Presidente.
importantes e valorosos patrimônio da empresa. Pedi a palavra para dois propósitos: um, para

Para se ter uma idéia da qualidade dos recur- me congratular com o PMDB pela extraordinária ma-
sos humanos da Embrapa-Passo Fundo, dos 233 nifestação de civismo, patriotismo e democracia que
empregados, 56 são pesquisadores, nas mais dife- sua representação nos Estados deu hoje ao País,
rentes áreas de especialização, com formação em recomendando unanimemente que todos seus De-
nível de Mestrado, sendo 27 nesta situação, de Dou- putados e Senadores assinassem pedido de instau-
torado, outros 29, e de Pós-Doutorado, outros dois. ração de Comissão Parlamentar de Inquérito para

A instituição conta com equipamentos moder- apurar a compra de votos. (Palmas.)
nos, totalmente informatizados, visando a dar aos O PMDB se reencontra com seu perfil histórico
seus pesquisadores condições de desenvolver um no momento em que há tantos questionamentos,
trabalho de qualidade. tantas opiniões e contradições. É sumamente impor-

A área construída conta com as seguintes ins- tante ver que este partido, ao qual o País deve uma
talações: laboratórios de entomologia; de citogenéti- parte fundamental de sua redemocratização, uma
ca; qualidade de sementes; fitopatologia; fisiologia; luta admirável contra a resistência, toma hoje, neste
qualidade industrial; microbiologia; biotecnologia; momento crucial da vida brasileira, uma posição
análise de solos; administração; auditórios; salas de coerente, correta.
pesquisadores; salas de reuniões; casa de apoio; Sr. Presidente, esperamos que os Srs. Deputa-
casas de vegetação; telados; banco de gerrnoplasta; dos e senadores sigam não a voz rouca das ruas,
celeiro, unidade de beneficiamento de sementes; mas a voz Iibertária do povo brasileiro, exigindo posi-
posto meteorológico; e biblioteca com o maior acer- ções sobre este assunto.
vo de livros do país sobre as culturas de inverno. Por outro lado, soube que o Deputado Inocên-

O resultado de todo este trabalho da Embrapa cio Oliveira está preconizando o esvaziamento da
e do nível de conhecimento dos seus pesquisadores Câmara para que não se vote a reforma administrati-
e funcionários é extremamente positivo. O trigo da va. Os jornalistas estão-me consultando a que atri-
Embrapa é de alta qualidade, um dos melhores do buo isso. Atribuo ao temor de que esta Casa demo-
mundo. craticamente apóie os destaques da Oposição na re-

E, apesar de toda esta qualidade, a Embrapa- forma administrativa. Isso é um erro, uma ilusão do
Trigo de Passo Fundo admite que ainda há muitos Deputado Inocêncio Oliveira, porque tanto podem
desafios pela frente. ser recusados hoje como no futuro.

Segundo afirmou o chefe-geral da Embrapa- Sr. Presidente, quero manifestar minha apreen-
Trigo, Benami Backalchuk, é preciso produzir um tri- são quanto à questão de esvaziar a Câmara neste
go ainda mais competitivo, com preço mais barato, fim de semana e no começo da próxima semana.
não só com a diferença do custo de produção dentro Acredito que essa atitude pode também esvaziar o
da propriedade rural, corno ocorre na Argentina, esforço desta Casa em favor da apuração dos fatos
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gravíssimos de compra de votos. Então, temos de cabe à Polícia Militar, não poderia advir a este plená-
dar uma resposta correta, vigorosa para que o povo rio falar em defesa da nossa gente em São Paulo. A
não pense que a Câmara dos Deputados está indife- Polícia Militar cumpriu decisão de reintegração de
rente ou abúlica diante de um fato dessa gravidade. posse, decisão essa de um Poder autônomo - o Ju-

Agradeço ao Sr. Presidente e ao colega que diciário -, e já fez isso, somente este ano, mais de
me cedeu este minuto. 200 vezes, sem que nenhum incidente mais grave

O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presi- ocorresse. Desta vez, parece ter havido intenção de
dente, peço a palavra pela ordem. provocar acidente. Já às vésperas, na segunda-feira

O SR. PRESIDENTE (José Maurício) _ Gosta- passada, assisti - ninguém me contou, estava no
ria de sentir-me gratificado com a manifestação do Palácio dos Bandeirantes - à manifestação extramu-
valoroso Líder do PSB, mas rogaria a S. ExlI que me ros, anunciando que se a polícia fosse cumprir a lei
permitisse, no entanto, deferir a palavra, anterior- seria recebida à bala. Infelizmente há pessoas e Ii-
mente concedida ao eminente Deputado Antonio deranças políticas tentando tirar proveito da deses-
Carlos Pannunzio, até porque V. ExlI há de auferir ou perança e do desespero de uma parcela significativa
haurir das sábias palavras do próximo orador ele- da população. O resultado foi deplorável sob todos

os aspectos. Mas não podemos, sob nenhuma conmentos mais consistentes para sua manifestação.
dição, aceitar a pecha de que a Polícia agiu arbitra-

o SR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presi- riamente, de que a Polícia foi truculenta e violenta.
dente, acho que V. Ex!! deveria ocupar por mais tem- Sequer há qualquer prova. Não podemos aceitar que
po essa cadeira, a fim de que esta Casa cresça um essa pecha seja despejada sobre a Polícia Militar.
pouco mais. Não há dúvida de que a palavra está Assistimos, pela televisão, ao comandante do
concedida ao nobre companheiro.

batalhão tentando negociar com os invasores. Foi
O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Agra- escorraçado, agredido e humilhado. Teve de sair

deço a gentileza. Concedo a palavra ao Sr. Antônio correndo, para não ser, talvez, linchado.
Carlos Pannunzio, pela ordem.

Não se sabe exatamente o que aconteceu de-
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO pois disso, Sr. Presidente, nem onde esse fato co-

(PSDB - SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - maçou, mas os quatro Oficiais de Justiça, que não
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, uso nova- pertencem ao Poder Executivo e sequer à polícia,
mente este microfone muito à vontade, com muita oficiaram ao juízo correspondente informando ser
tranqüilidade, pois já o ocupei em outras circunstân- impossível cumprir aquela determinação, pedindo in-
cias para defender que o julgamento de crimes co- clusive o direito de busca e de arrombamento de re-
muns praticados por policiais militares fosse retirado sidência, a fim de tentar desarmar as pessoas que lá
da competência da Justiça Militar. estavam entrincheiradas.

Nas duas vezes em que este tema veio a ple-
nário minha posição foi única: apoio ao projeto inicial Repito, deploramos todo esse episódio de vio-

lência, mas não podemos, sob pena de sermos in-
do Deputado Hélio Bicudo. justos, rotular de violenta a Polícia Militar do Estado

Já fiz mais, Sr. Presidente. Quando o Governa- de São Paulo, muito menos o Governador Mário Co-
dor Mário Covas teve a coragem - aliás, é uma ca- vas e o Secretário de Segurança Pública, que têm,
racterísticas marcante da sua personalidade - enviar atrás de si, uma história, como pouca gente deste
ao Presidente da República sugestões de emenda País, de respeito aos direitos humanos.
constitucional no sentido de alterar a filosofia de fun-
cionamento, o status e as responsabilidades da Po- Era o que tinha a dizer.
lícia Civil e Militar, também ocupei esta tribuna para O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presi-
elogiar a ação de S. Ex!! dente, peço a palavra pela ordem.

Não poderia hoje ser diferente minha posição. O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Tem V.
No momento em que se assiste pelo alguns EX- a palavra.

segmentos da imprensa, do universo político, tentan- O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ.
do crucificar o Govemador Mário Covas e a Polícia Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, estou
Militar do meu Estado nesse incidente deplorável preocupado, porque, em todos os pronunciamento
sob todos os aspectos, mas sobre o qual o Governa- feitos, a reforma administrativa era fundamental para
dor não tem responsabilidade alguma e sobre o qual que os Govemos Estaduais equilibrassem suas fi-
também a culpa, até que se prove o contrário, não nanças e criassem govemabilidade.
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Ontem, o Líder do Governo, Deputado Benito O SR. AGNELO QUEIROL:\àloco/PCdoB -
Gama, realizou um acordo com a Oposição: o pri- DF. Pela ordem. Sem revisão do ( ~dor.) - Sr. Presi-
meiro destaque a ser votado hoje seria o do subteto, dente, Sras. e Srs. Deputados, o' ",.:>assinato de três
que por duas vezes foi preterido a requerimento de cidadãos, ontem, pela Polícia Militar de São Paulo,
preferência do Governo. enquanto esta usava de violêncié'\ para forçar 440 fa-

Acho, da maior importância que o Deputado mílias a desocupar um conjunto de sessenta prédios
Neiva Moreira esteja equivocado e que não tenham da Companhia de Desenvolvimento Habitacional, é
sido palavras do Líder do PFL dizer que o Governo mais um exemplo contundente do tipo de Polícia Mi-
iria esvaziar esta Casa. Se 'isso acontecer, tododis- litar desejada e exigida pelo Governo de São Paulo
curso, feito até hoje - que o equilíbrio das finanças e pelo Governo Federal.
dos Governos Estaduais estava amparado nas refor- O Governo de São Paulo e o Governo Federal,
mas -, tinha dois objetivos: ou uma mentira deslava-Iiderados por políticos do PSDB, exigem e presti-
da por parte daqueles que afirmavam tal coisa ou 'giam essa Polícia Militar que mata, espanca e tortura
um desconhecimento da matéria. - trabalhadores, como ontem voltou a se repetir, com

Aqui, diante da manifestação da Liderança do o saldo de três trabalhadores mortos no conjunto Fa-
Governo, não deixarei registradas minhas dúvidas, zenda da Juta, constituído de prédios inacabados da
até porque confio ell) acordo efetivado nesta Casa; Companhia de Desenvolvimento Habitacional, na
confio e quero regi~trar public~mente' minha confian- Zona Leste de São Paulo. Prestigiam aquela Polícia
ça. Acredito no acordo que o Deputado Benito Gama ,Militar que tortura, extorque e mata trabalhadores,
realizou com a Oposição, ontem, de que o primeiro como recentemente ocorreu na Favela Naval de Dia-
destaqu~,.aqualquer título, a ser ~ot~Qo na sessão dema, em São Paulo.
de hoje seria no de nº 17. Não creio nas informações Repito, Sr. Presidente: é essa a Polícia Militar
que têm chegado aqui de que:ó Governo estaria es- que o Governo Fernando Henrique Cardoso quer,
vaziando este plenári9~, deseja, exige e prestigia..Uma polícia inimiga do

Não acredito que a vontade QoGovemo J)9ssa povo, repressora das manifestações populares con-
romper ~ompromis~s assumidos nes~e plenário. _tra oGoverno, que faz uso da violência, que mata,

se for preciso, o cidadão desaSsistido e pobre.
Se isso acontecer - n~ocreio que ,vá -, d~qui ' '

para a frent~ seni muito difícil qualquer tipo de en- Desta vez, de forma indiscutível, a selvageria, .
tendimento neste plenário. a violência que resultou na morte de três trabalhado

res e no espancamento de vinte pessoas, emprega-
Então, em respeito aos Líderes da base gover- da pela Polícia Militar de São Paulo, foi ordenada

nista, ao Líder do Governo, Deputado Benito Gama, pelo Comando da Polícia Militar paulista.
que tem tido comportamento exemplar de compro- O mesmo Governador ontem tentava justificar
misso, nãovou emitir ,nenhum juízo,porque acredito a v',·oleAnc,"a e os treAs assa . at d· d -ss,n os, ,zen o que nao
que acordos realizados neste plenário valem, e va- - viu indícios de violência policial. nas imagens grava-
lem para ~I,er. ' das no confronto.

Digo.ao Deputado Neiva Moreira que pode ter Não me surpreenderei, Sr. Presidente, de
havido algum equívoco na informação de que o Go- modo algum, se o Ministro da Justiça e o Presidente
vemo esvaziaria a votação de hoje, porque acredito Fernando Henrique Cardoso não derem uma palavra
nos acordos realizados nesta Casa. Caso contrário, ~obre esse episódio, se não falarem nada a respeito
teremos enormes dificuldades para manter qualquer desse morticínio levado a cabo pela Polícia Militar de
conversação com a base do Governo, porque, aí, São Paulo. Não vão falar nada; não tenho qualquer

, nem a palávra vai valer mais, e estaremos diante da ilusão de que não farão nada.
crise da palavra, da crise da esperança. Mas quando a Polícia Militar do Distrito Fede-

Não'acredito nessa informação e registro mi- ral, que se vem esforçando no cumprimento do seu
nha crença no acordo realizado ontem,neste plená- dever, que é uma polícia cidadã, desocupou um pré-
rio, com o Líder do Governo e os Líderes da base dio com negociação, sem matar e sem bater em nin-
governista. guém, qual foi a reação do Ministro da Justiça do Sr.

O SR. AGNELO QUEIROZ - Sr. Presidente, Fernando Henrique Cardoso? Querer intelVir na Po-
peço a palavra pela ordem. lícia Militar do Distrito Federal.

O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Tem a Há dois pesos e duas medidas neste Governo,
palavra V. EXª porque, infelizmente, as polícias que são prestigia-
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das são as que matam: a de São Paulo, a do Rio de cretário de Segurança e o Comandante da Polícia
Janeiro, na Cidade de Deus, a do Pará, em Eldorado Militar. Enquanto S. Ex!! não fizer isso, os corpos lá
dos Carajás. Contra essas não há uma referência, serão empilhados, novos cadáveres surgirão.
uma condenação e, muito menos, se pensa em in- O que mais lamento é que Deputados que têm
tervir nelas. Mas, na Polícia daqui, que não bateu e conhecimento dessa situação vêm ao plenário da
não matou, tem de haver intervenção, como foi a ati- Câmara dos Deputados dizer que a Polícia Militar de
tude do Sr. Presidente da República. São Paulo é violenta. Mas se ela não é violenta, qual

Essa é a Polícia de que S. Ex!! necessita, que a polícia do mundo o é? Ora, a,Polícia. Militar, Sr.
quer e prestigia. Presidente, bateu todos os recordes de violência.

Era o que tinha a dizer. (Palmas.) Ternos livros de repórteres que trabalharam no as-
O SR. FERNANDO GABEIRA - Sr. Presiden- sunto; temos comparações com todas as polícias do

te, peço a palavra para uma Comunicação de Lide- mundo. Acho que a pior tarefa, para qualquer Depu-
rança, pelo PV. tado, eo pior momento de um político é justificar um

, O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Tem v. assassinato.
Ex' a palavra. Assassinato tem de ser repetido, tem de ser

O SR. FERNANDO GABEIRA (PV - RJ. Corno denunciado com todas as palavras. Tenh~ pavor de
líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, é enfrentar uma Câmara dos Deputados onde se justi-
compreensível que o Deputado Antonio Pannunzio ficam assa~inatos dizendo que a Polícia Militar não
venha defender o Governador Mário Covas nestas matou. Entao, quem matou, quem metral~u aquela
circunstâncias. É compreensível que o Deputado multidão, se a .Polícia Militar é que estava armada e
Antonio Pannunzio afirme que estamos dizendo que desfechou os tIroS? .' ,
a Polícia Militar de São Paulo é violenta. Mas, Sr. Portanto, Sr. Presidente, aqui fica registrado o
Presidente, quando dizemos que a Polícia Militar de meu protesto contra o Governador do Estado de São
São Paulo é violenta estamos baseados em fatos Paulo, não por achar que S. Ex!! é o responsável,
internacionalmente checados. A Polícia Militar de mas por revelar fraqueza, desde p episóç:iio da Fava-
São Paulo é violenta em relação a qualquer outra la Naval; e essa fraqueza agora se está voltando
polícia do mundo ou do Brasil. contra ele.

Recentemente, em Belo Horizonte, tivemos Enquanto não forem demitidos o Cqmandante
manifestações brutas contra a presença do Presi- da Polícia Militar e. o .Secretário de Segurança, en-
dente Fernando Henrique Cardoso, em que foram quanto não forem fundidas as Polícias Militar e Civil,
usados coquetéis molotov e aconteceu o enfrenta- enquanto não acabarmos com esta abérração no
mento. Não houve um ferido sequer de gravidade. País, continuaremos ,encontrando corpos e, pior do

Quando ontem o Ministro da Justiça afirmou que corpos, ouvindo a defesa de assa~inatos den-
que era previsível e inevitável a morte nessa circuns- tro desta Câmara. .
tância, senti um soco no estômago. O Ministro da O SR. ANTONIO CARLQS PANNUNZIO - Sr.
Justiça do Brasil diz, na sua primeira intervenção, Presidente, peço a palavra pela ordem.
uma barbaridade dessa extensão, ou seja, de que foi O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - V. Ex-
inevitável matar as pessoas lá instaladas. Mas, com é um Deputado experimentado, conhece de sobejo o
base na experiência da polícia intemacional de todos Regimento Interno. Mas, em razão de V. Ex' ter sido
os países civilizados, digo que é evitável matar as citado nominalmente no pronunciamento anterior,
pessoas nessas circunstâncias. Não há justificativa tem V. Ex!! permissão para se pronunciar. "
para a ação da Polícia Militar de São Paulo; não há O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
justificativa para se matar três pessoas nessas cir- (PSDB - SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.)-
cunstâncias. Pau e pedra são defensáveis. Não há Sr. Presidente, não posso aceitar passivamente que
condições de responder a um ataque de pau e pedra o Deputado Fernando Gabeira, que normalmente é
metralhando a multidão, porque, ao fazê-lo, mata- ponderado, faz exposição lúcidas, venha dizer que
mos inclusive pessoas que nem estão armadas. vim a plenário defender mortes que hipoteticamente

É um absurdo o Governador de São Paulo e os foram causadas pela ação da Polícia Militar.
Deputados do PSDB virem, neste momento, a ple- Em nenhum momento fiz isso. Minhas palavras
nário tentar defender uma situação indefensável. Na tinham o sentido de deplorar o incidente. Daí para,
época da invasão da Favela Naval, pedimos àquele primariamente, condenar a ação da Polícia Militar e
Governador, em uma Comissão, que demitisse o Se- estender a responsabilidade da mesma ao Governa-



o SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Pela
ordem, concedo a palavra ao nobre Deputado Bene
dito Guimarães.

o SR. BENEDITO GUIMARÃES (PPf31 ~~ PA
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Ph~~o;iden"

te, peço a palavra para comunicar aos SrSi. r 2iput1:l."
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dor do Estado de São Paulo, meu prezado Deputado a investigação minuciosa, por parte do Ministério PÚ-
Femando Gabeira, há uma diferença muito grande. blico, dos atos de sua administração para que fique

Mais ainda, não passa pela solução do proble~ esclarecida, de uma vez por todas, a existência de
ma a demissão do Secretário de Segurança Pública verbas secretas do Executivo. A investigação colo-
porque, se V. ex- não sabe, o Dr. José Affonso da cará um ponto final nas suspeitas levantadas por ad-
Silva, Secretário de Segurança Pública de São Pau- versários políticos do Govemador, que insistem, de
lo, tem uma história de vida contra a tirania e abusos forma leviana, em acusações sem nenhum funda-
e a favor dos'direitos humanos como pouca gente mento.
tem neste País. Tão bOa quanto a história do Secre- As mudanças implementadas em Goiás corres-
tário é a história do Govemador Mário' Covas, que pondem às expectativas da sociedade quanto à: mo-
esta Casa fem obrigação de conhecer. ralização da coisa pública. O povo' brasileiro está

De maneira que não podemos aceitar essa ten- ' cansado e decepcionado com os 'sucessivos escân-
tativa de imputar responsabilidades aprioristicamen- dalos envolvendo políticos e autoridades: Depois do "
te nem ao policiamento de São Paulo nem muito me- impeachment de Collor, imaginávamos que estaría-
nos ao Govemador do Estado. mos livres de fatos chocantes como os relacionados ;

O SR.' RUBENS COSAC - Sr. Presidente, ao Orçamento, aos precatórios e à administração
peço a palavra pela ordem. " dos campeonatos de futebOl.

O SR. PRESIDENTE (José'Maurício) - Tem V. Agora vieram à tona asdeliúneiaserivolwneto"
ExfI a palavra.' " a compra de votos para aprovar a emenda'dá reelei: .

O SR.'RUBENSCOSAC (Blaco/PMDB -: <30. ção. É um fato gravíssimo, que exige resposta ime~
Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) "7' Sr. diata do Congresso Nacional e de tOdos os homens'
Presidente, Sr's e Srs. Deputados, gostaria de mani- públicos comprometidos com o futuro do'País.'Se .
festar meio apoio à iniciativa do Govemador do Esta- nada for feito, assistiremos ao naufrágio das' institui-'
do de Goiás; Maguito Vilela, no que diz respeito"áos ções construídas, com tanto sacrifício, aPós oretor-
trabalhos do Tribunal de Contas. A decisão de subs- no do regime democrático. ' , ,
tituir os funcionários de carreira daquele' tribunal por Para isso que depositamos total cÍ'eâibilídad~ à:
procuradores ou promotores de justiça é uma' de- Comissão de Sindicânt'i3, instituída por esta Presi- .
monstração inquestionável dá vontade 'política do dência. Consideramos qlle ,,3e é'o.melhor instru-
Governador de dar maior transparência à utilização mento para promover uma irwestigáçãp prQfundà de .
do dinheiro 'público. ' todos os fatos envolvendo li éompra de votos, de-

Nesse sentido, foi encaminhado à Assembléia nunciando publicamente (, j !Ipados, sejam corrup-
Legislativa projeto de emenda constitucional incluin- tos ou corruptores. A pu", E;~{emplar dóS envolvi-'
do o Ministério PúbliCo nos Tribunais dê Contas.do dos nesse escândalo é in" , ")..::indíyel pará:' ~r tran-
Estado e dos Municípios. A proposta foi entregue qüilidade do País. '
pessoalmente; pelo Governador, ao Presidente da
Assembléia, Deputado Helenês Cândido, e contou Assim, ao mesmo tempo em 9 J [)· manifestamos

nossa profunda decepção com eS~l;ls den6nGit;i$ ,de "
com a aprovação unânime da sociedade goiana. corrupção, sentimos, também, satisfação ao ver ql,1e

Os procuradores de contas, atualmente res- o Govemador de Goiás está tomando as medidas
ponsáveis pela fiscalização dentro dos Tribunais de
Contas, não estão habilitados a recorrer à Justiça, necessárias para preservar a integridade dos ho-,
caso encontrem irregUlaridades nos atos administra- mens públicos e das instituiçõ;?~.; do,Estado.

tivos. Essa deficiência será corrigida pelos repre- O Sr. José Mauricio, 19 Suplente de'
sentantes do Ministério Público, que, assim, permiti- Secretário, deixa a cádeira da. pmskiênc:"', '
rão maior eficiência mas análises e rapidez na apu- que é ocupada pai J Sr. Ni!St:':i Gibson, §
ração dos responsáveis pelos erros encontrados. do art. 18 do Regimento Interno. "

A emenda constitucional implica alterações em
mais de dez artigos da Constituição Estadual e está
sendo considerada um avanço decisivo no arcabou
ço jurídico do Estado, que, com a iniciativa, dá um
exemplo de transparência a todo o Pais.

Ao mesmo tempo, o Sr. Maguito Vilela solicitou
ao·Procurador-Geral da Justiça, Demóstenes Torres,
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dos que apresentei um requerimento e uma indica
ção à Mesa desta Casa.

O requerimento é no sentido de solicitar ao Sr.
Ministro da Previdência Social explicações a respeito
da aberração que está sendo cometida contra a Fun
dação Esperança, no Município de Santarém. A re
ferida Fundação, Sr. Presidente, está tendo os seus
bens patrimoniais penhorados pelo INSS e sendo
cobrada de uma dívida que, em decorrência de lei e
da própria Constituição Federal a entidade não é de
vedora.

A indicação, Sr. Presidente, sugere ao Poder
Executivo o envio ao Congresso Nacional de projeto
de lei denominando a BR-163, que liga as cidades
de Santarém, no Pará,'a Cuiabá, no Mato Grosso,
de Rodovia Deputado Sylvio Braga.

Sylvio Braga, cassado injustamente pela Revo
lução de'1964, foi um dos Deputados mais atuantes
nesta Casa, na década de 50 e no início da década
de 60. E esta homenagem para quem tanto traba
lhou pela região Norte do nosso País é, sem dúvida
nenhuma, justa e merecida.

Sr. Presidente, solicito a V. ~ que autorize a
divulgação desses dois trabalhos apresentados 'à
Mesa do jornal Hoje na Câmara e no programa'A
Voz do Brasil.

O Sr. Nilson Gibson, § 2/l do art. 18 (ia
Regimento Interno, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Nelson Trad,
2!! Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - Concedo a
palavra pela ordem ao Sr. Deputado José Maurício:

O SR. JOSÉ MAURíCIO (Bloco/PDT - RJ.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. PreSIden
te, S~ e Srs. Deputados, rogo a V. EX- a transcri
ção nos Anais da Casa de nota da Associação Na
cional dos Jornais, em defesa da pequena imprensa
do Estado do Rio de Janeiro. Ao efeito, levo a minha
solidariedade, a minha manifestação e pensamento.

Por outro lado, peço a V. ~ que faça trans
crever o artigo de Veríssimo, hoje publicado no Jor
nal do Brasil, denominado: -Genitália do Clinton-.
::11.1' 'ljl) esta Casa séria e responsável, peço também
i:i V. Ex- que transcreva a denúncia trazida pela Fo
lha de S.Paulo, intitulada: -é preciso enfrentar a
bancada dos cartolas-.

Sr. PreQldo~te, qual a prova ainda necessária
para se instalar a Comissão Parlamentar de Inquéri
t\.i ot.jatriando apurar atos delinqüentes perpetrados
por Deputados já agora confessadamente vindos a
público e renunciar os seus mandatos? Isso vai sig-

nificar à Casa a queda maior, ou seja, a escalada, a
descida morro abaixo do prestígio de FHC? Não vejo
e não consigo entender esse procedimento da maio
ria de se impedir a instalação imediata de uma CPI,
sob pena de denegrir, de manchar, de macular e
enodoar a imagem desta Casa.

Por isso, a par de pedir a ". ,~x! a transcrição
nos Anais e a publicação em todos os Órgãos de co
.municação da Casa, deixo aqui'á 'indagaÇão à maio
ria, reiterando manifestações dp ilustre' Deputado
Alexandre Cardoso, Líder do Partido Socialista Bra
sileiro;por que a maioria não comparece ao plenário
e por que não se instaia imediatamente a Comissão
Parlamentar de Inquérito, eis que a lama está respin
gando sobre todos nós?

Ademai$, o que'é públiéo' e notÓrió 'independe
d~. prova; só a renúncia de 'dOis Depufados, por si
SÓ, comprova e consolida as aenúnciâs' Vindas a pú
blicó mercê da Folha de S.Pàulo, em que fica ca
racterizada práticas .criminosas praticad:a~ por mem
b~?s do ,?<ecutivo, corruptores e int~rantes desta
Casa, corruptos. .

. Não há o que esperar. CPI'da Reeleição-Já.

.DOCUMENTOS A, QUE ,SE REFERE
O ORADOR:

San~o Antônio de Pádua, 21 de maio de 1997

A AssoCiação NaciQoaldos Jomais (A~ji
Brasnia-DF

Caros Senhores confrades:
Há tempos vimos enfrentando Lima série de

ataques, através de ações judiciais contra nossa em
presa elou .seus diretores e editores. $bem verdade
que nos tempos de ç:humbo, a situação. Dão era mui
to diferente, mas compreendíamos, devic:lo a pouca
sensibilidade dos senhores de coturnos.. Nos últimos
15 anos, pelo rnel10s 30 processos já bateram em
nossas portas e além de uma prisão arbitrária, te
mos convivido razoavelmente com as manhas judi
ciais.

Agora porém, com a intenção c:Ia· ANJ e da
SIP em implantar o Programa NaciQnal ANJ de
Preservação e Defesa da Liberdade de Imprensa,
aproveitamos a oportunidade para denunciar o que
a Justiça do Interior do Estado do Rio está faz~!1

do para calar os poucos jornais que ainda se man
têm em circulação regular, fora do grupo dos Cha
pa-Branca.

Vamos aos fatos que nos leva a procurar a ANJ:
1 - Corno é de praxe, sempre abrimos esp~ços

para leitores em nossas páginas e mantemos um
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grupos de colaboradores especiais, como o Senador
Artur da Távola; o próprio Governador Marcello
Alencar; poetas, escritores e advogados para au
mentar o grau de informação que dedicamos aos
nossos leitores.

Há algum tempo, um deles, o advogado' e ex
presidente da OAB, subseção Miracema vem denun
ciando o. qúe ele chama de máfia do Judiciário em
nossa região Noroeste Fluminense. Ultimamente,
Maurício vem acusando uma das Comarcas da re
gião, a de Cambuci, a 40 km de Santo Antônio de
Pádua, de' sér a "Meca da Corrupção" e não satisfei
to, pediu várias vezes para ser ouvido em juízoso
bre o que denuncia. '

Acontece que temendo a ira de Maurício contra
os desmandos da justiça e sua idéia de tomar suas
indignações.públicas, 'os juizes se irmanaram e pas
saram a aceitar toda e qualquer deriúnpiacoritra
nosso jornal, o mais' lido, modéstia à parte, na re
gião. A p~l"!1eira medida, foi 'dar velocidade supersô
nica ao processo de indenização que o ~uiz R~fdo
Ferreira Águiar requer contra o autor da matéria e
contra o jornal A Folha. Acreditem: 3 mil salários mí
nimos.

Esta semana, pOucO mais de i 5 dias após a
entrada da queixa do Juiz de Cambuci, o Juiz de Pá
dua, Alexal'ldre de Carvalho Mesquita citou, intimou
e, mais rápido ainda, arrolou os bens" do jornal em
uma medida 'cautelar de arrolamento de bens para
penhora, alegando que é uma garantia'para o recla
mante, caso a ação seja julgada como ele requer e
sabedor que o jornal não atravessa um momento fa
vorável financeirament~.

Orientàdos por advogados da ABI, ADJORI - RJ
e da própria ANJ, estamos entrando com a contest
ação da ação: com um mandato de segurança, solici
tando liminar contra a decisão do Juiz e fazendo o que
tOdos os jomalistas deveriam fazer, procurar divulgar
ao máximo este ato, que consideramos absurdo e que
atenta contra a liberdade de imprensa.

Diante disso, gostaríamos de contar com a
ANJ para tomar público nossa revolta e alertar os
jornais do interior que a melhor forma de enfrentar
esse abuso do judiciário, é buscar integração com os
o'rganismos que nos envolve e politizar o caso, não
obstante das medidas judiciais cabíveis em instân
ti,àS superiores aos de suas comarcas.

Gostaríamos ainda de ver esse assunto debati
do. pelo Jornal da ANJ e nos colocamos ao inteiro
dispor de V. Sª para maiores esclarecimentos. - As
trogildo Milagres, Editor. A Folha.

Veríssimo

A GENITÁUA DO CUNTON

Uma mulher acusou o presidente Clinton de as
sédio sexual, quando ele era governador do Arkansas.
Num quarto de hotel, Clinton teria deixado cair suas
calças e sugerido sexo oral à moça. Para provar sua
alegação, ela declarou que pode descrever a genitália
do presidente, algo como "eu reconheceria em qual
quer lugar". Não sei como ficou o caso, mas o governo
estava tentando transferir qualquer ação judicial para
depois do fim do mandato de Clinton, alegando que
um julgamento agora, mesmo favorável ao presidente,
seria desmoralizante para a administração e traumáti
co para a nação. As questões legais e institucionais le
vantadas (sem piadas, por favor) têm por trás uma cer
teza que ninguém cita mas é definitiva: em algum pon
to do processo, o presidente dos Estados Unidos teria
que baixar as calças outra vez. Sua genitália se trans
formaria em peças (desculpe) do processo, suas for
mas e possíveis anomalias seriam assunto internacio
nal, seriamente comprometendo a imagem do líder da
maior potência do planeta - ou não, confonne o ponto
de vista. O fato é que esse é um caso claro em que a
convivência é um fator mais forte do que a moral e
deve prevalecer, mesmo ao arrepio (estou tentando
me controlar) da lei.

Não é o caso da CPI da reeleição que o gover
no brasileiro quer sepultar - a não ser que as fitas

. gravadas contenham revelações comparáveis, em
matéria de ameaça à gravidade da situação e aos in
teresses nacionais, à genitália do Clinton. Mas há
muito que "conveniente" e "inconveniente" substituí
ram qualquer classificação moral, neste governo.
Como tudo que possa abalar sua imagem é inconve
niente, estamos vivendo sob a ditadura da honesti
dade presumida, que não admite perguntas. Uma
CPI será sempre uma plataforma política, uma .pro
dutora de ondas e um estorvo, o que não impede
que seja um instrumento único para procurar a ver
dade e dar umà satisfação ao público. Efe Agá vive
.invocando a derrota da oposição nas umas para
desprezar suas críticas, como se o processo demo
crático se resumisse no episódio eleitoral e este lhe
conferisse o direito senhorial a não ser incomodado
por nada. Muito menos por essa coisa aborrecida e
desagregadora que é a verdade.

É PRECISO ENFRENTAR A
"BANCADA DOS CARTOLAS"

Meus amigos, meus inimigos, o ministro para
Coordenação de assuntos Políticos, Luiz Carlos
Santos, homem de larga experiência na Câmara de
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Deputados, afirma que o governo Fernando Henri- Como se sabe, mais forte do que os partidos é
que Cardoso vai jogar pesado para a aprovação do a atuação no Congresso das bancadas supraparti-
projeto de reforma do futebol brasileiro apresentado dárias que cindiram o bem público nacional em inte-
pelo ministro extraordinário e ex-jogador Pelé. resses privados.

De fato, se o governo está interessado na mod- Temos a bancada ruralista, bancada evangéli-
emização e no saneamento de uma atividade que é ca e também a bancada dos cartolas do futebol.
estratégica tanto do ponto de vista da indústria do Nessa, por exemplo, o PDT de Leonel Brizola e o
entretenimento, cada vez mais importante na econo- PPB de Paulo Maluf dão as mãos para manter ace-
mia modema, como do ponto de vista de uma das sa a chama do atraso e do corrompimento no futebol
mais ricas manifestações culturais do País, ele preci- brasileiro.
sará atuar decisivamente junto às suas bancadas de Não se trata de antemão de defender o projeto
apoio no Congresso. de Pelé. Que ele seja discutido ampla e dernocrati-

Entre os parlamentares que estão interessados camente. Mas que não fique sujeito às velhas rapo-
na reforma da estrutura do futebol há o temor que o sas e oligarquias do futebol.
projeto vá para as mãos do Deputado Severiano AI- O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - Nos ter-
ves, do PDT da Bahia. mos do § 72 do art. 95 do Regimento Interno, conce-

Alves é novamente o presidente da comissão do a palavra ao nobre Deputado Walter Pinheiro,
de Educação, Cultura e Esportes do Congresso. que disporá de dez minutos para comentar a decisão

É ele o homem que tem o poder de designar o do Presidente da Câmara na sessão de ontem.
relator da comissão que examinará o projeto de O SR. WALTER PINHEIRO ( BlocolPT - BA. )
Pelé. - Sr. Presidente, Sf'!s e Srs. Deputados, quero cha-

E não são poucos os seus colegas de Parla- mar a atenção de V. E~s porque há poucos minutos
mento que suspeitam que as ligações entre Severia- a Comissão Especial de Telecomunicações aprovou
no Alves e o Deputado Eurico Miranda (PPB - RJ), o projeto de lei enviado a esta Casa pelo Executivo,
que controla o esquema do futebol no Congresso, o qual visa regulamentar o dispositivo constitucional
sejam, digamos assim, muito estreitas. aprovado pelo Plenário desta Casa, em agosto de

Esses mesmos colegas enxergam o dedo de 1995.
Alves na manobra que levou Eurico Miranda ao co- Quero alertar os Srs. Deputados para os riscos
mando da comissão que, em tese, deveria investigar da aprovação deste projeto. Quando fizemos a ques-
a troca de favores na arbitragem dos principais cam- tão de ordem na qual pleiteávamos que a tramitação
peonatos nacionais. do projeto fosse a tramitação de código e não a de

Digo em tese por que já se sabe, de antemão, lei ordinária, baseávamo-nos exclusivamente no pró-
que com Eurico Miranda à frente da comissão, ela prio caminho que traçou a emenda constitucional
não apurará nada de substancial que forneça mais aprovada por este Plenário.
elementos para a inadiável reforma do futebol brasi- Diz a emenda Constitucional:
leiro. Dispõe sobre a organização do serviço

Aliás, a comissão de Ética do Congresso Na- de telecomunicações, a criação e o funcio-
donal poderia levantar a questão: sendo Eurico Mi- namento do órgão regulador e outros aspec-
randa vice-presidente do Vasco, não existiria conflito tos funcionais.
de interesses entre a sua pessoa e a chefia da co- Portanto, o inciso XI do art. 21 determinava cla-
missão? ramente que este Congresso Nacional deveria discu-

Em princípio, nenhum membro de diretoria de tir um projeto com a característica de código, substi-
clube de futebol poderia presidir a, agora, malfadada tuir o Código n2 4.117, aprovado por esta Casa em
comissão. No caso específico, há um duplo atentado 1972, que organizou os serviços e tratou das questõ-
li ética parlamentar, pois o Vasco é parte diretamen- es dos chamados aspectos institucionais.
te interessada em um dos resultados sob suspeição. Mesmo estando caduco, reconhecemos isso, o

Se o presidente da Câmara Federal, Michel Te- código foi capaz de traçar o desenvolvimento do se-
mer, preocupa-se com a imagem (aliás abaladíssi- tor que tem hoje a décima segunda maior operadora
ma) da sua instituição, ele não poderia permitir que de telecomunicações do mundo; foi capaz de tratar o
esses atropelos da ética freqüentassem os cômodos setor que tem uma empresa que hoje apresenta um
daquela casa parlamentar. lucro líquido de 3,2 bilhões de dólares.
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S~s e Srs. Deputados, mesmo diante dos cria uma confusão generalizada entre o que é autori-
avanços tecnológicos, esse código foi capaz de zação e concessão; permite claramente que no futu-
compreender as nuanças e as mudanças nesse seg- ro um simples operador possa ter, por meio de auto-
mento, promover alterações, propiciar a troca de rização, a possibilidade qe explorar a telefonia de
equipamentos, tendo em vista os novos inventos tec- longa distância.
nológicos, e promover a expansão. A lei aniquila nossa capacidade de pesquisa e

Ao questionar a tramitação e afirmar que um desenvolvimento. Elimina, de uma vez por todas, a
debate mais amplo deveria ser feito nesta Casa, nós possibilidade de auxílio para o desenvolvimento da
o fazíamos exatamente por ser esse um segmento política industrial nacional, abrindo a clara perspecti-
que, em 1997, movimentará, em todo o mundo, algo va para os braços tecnológicos e industriais das
na cifra de 1 trilhão de dólares. grandes corporações poderem firmar-se no Brasil e

Questionamos porque o segmento movimenta- neste mercado promissor e, como isso, fazerem a
rá neste País, com a privatização das empresas do remessa dos lucros para o exterior.
sistema TELEBRAS, com a concessão de serviços, Ouço o nobre deputado Inácio Arruda.
como a lei geral aponta agora, algo na ordem de O Sr. Inácio Arruda - Caro Deputado Walter
mais 40 bilhões de dólares. Pinheiro, em primeiro lugar, lembro que, quando

Deputado Miro Teixeira; esse projeto que aca- houve a votação da emenda que quebrava o mono-
bou de ser votado na Comissão faz uma transferên- pólio das telecomunicações, por coincidência tam-
cia de atribuições que deveriam ser deste Congres- bém foi oferecido a diversos Parlamentares desta
so, como elaborar os planos de meta, elaborar o pla- Casa pomposo jantar na Academia de Tênis, a mes-
no de outorga, definir claramente as áreas que deve- ma citada nas gravações das conversas de Parla-
riam ser divididas no País. mentares que venderam seu voto na emenda da

O Congresso Nacional entrega ao Presidente reeleição. A rigor, tudo isso faz parte do mesmo con-
da República, através desse projeto de lei, um ver- junto. A quebra de monopólios estatais, a venda de
dadeiro cheque em branco, uma lei que sai com ca- empresas privadas, tudo isso faz parte do conjunto
racterística autoritária, dando ao Executivo plenos da reeleição. Como pode dar garantias um homem
poderes para fazer alterações significativas num que permite que seu País seja entregue de mão bei-
segmento vital e estratégico para esta Nação, num jada a esses grandes consórcios encabeçados por
dos segmentos mais rentáveis do mundo. Não quero empresas estrangeiras, sejam elas privadas ou esta-
discutir, de forma alguma, como se dará efetivamen- tais, como citou V. EXª, e tudo isso comandado por
te a competição que esta Casa aprovou quando alte- uma superagência? De agora em diante, talvez te-
rou a Constituição em 1995. nhamos de mudar o critério. Para o Congresso Na-

O que estáclaro, Sri\se Srs. Deputados - e é cional, não precisaríamos mais realizar eleições. Te-
bom salientar isso diversas vezes - , é que teremos ríamos, sim, de garantir eleições para o corpo de di-
urna substituição do monopóli~ estatal das telecomu- rigentes dessas agências, porque elas passaram a
nicações exercido pela TELEBRAS para entregar a ser mais poderosos do que o próprio Presidente da
exploração das telecomunicações aos megaconsór- República. É isso o que está vindo para este Plená-
cios intemacionais compostos pela AT&T, america- rio debater e decidir. Mas cuidado! Não passem pela
na, pela france TELECOM, estatal francesa, pela Academia de Tênis, porque poderão ter de renun-
Deutsche TELECOM, estatal alemã, pela Compa- ciar. Essa é a questão que está em jogo e faz parte
nhia Nacional Telefone de Espanha, que já explora daquele mesmo conjunto. Meu caro Deputado Wal-
telecomunicações no Sul do País. ter Pinheiro, saúdo V. EXª pelo brilhante pronuncia-

Esta transferência, sim, será danosa. Não tere- mento.
mos competição, porque esta lei é apenas uma mera O SR. WALTER PINHEIRO - Obrigado, Depu-
declaração de intenção de que se está preparando o tado Inácio Arruda.
mercado para a competição. Mas, no fundo, a lei Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, esta
abre completamente nossas telecomunicações para Casa não pode permitir que alguém que está envol-
a exploração monopolizada por parte da iniciativa vido em um escândalo denunciado pela imprensa,
privada intemacional e dos grandes grupos, também alguém que foi até mesmo envolvido na compra de
estatais, de outros países. votos para a aprovação de projetos nesta Casa, al-

S~S e Srs. Deputados, a lei garante um verda- guém que agora conduz todo o processo de trans-
deiro desrespeito, por exemplo, à Lei das Licitações; formação desse setor, possa comandar uma agên-



Pará

Roraima

, Amazonas

Alceste Almeida - PFL; Elton Rohnelt - PFL;
Francisco Rodrigues - PFL; Luciano Castro - PSDB;
Moises Lipinik - PTB; Roberto Araujo - PFL; Salo
mão Cruz - PSDB.

Alzira Éwerton-PSD~;ArthurVirgílio - PSDB;
Átila Lin~ - PFL; Euler Ribeiro - PFL.

Ceará

Ubiratan Aguiar - PSDB.

Paraíba

Efraim Morais - PFL.

Pernambuco

Nilson Gibson - PSB.

Bahia

Claudio Cajado - PFL; Colbert Martins - Blo
coIPMDB; Coriolano Sales - Bloco/PDT; Domingos
Leonelli - PSDB; Eujácio Simões - PL; Félix Men
donça - PTB; Geddel Vieira Lima - Bloco/PMOB;
Haroldo Lima - Bloco/PCdoB; Jaime' Femandes":"
PFL; Jairo Azi - PFL; Jairo Cameiro - PFL; Jaques
Wagner - BlocolPT; João Almeida - BIoco/PMOB;

Anivaldo Vale 7" PSDB; Antônio Brasil - Blo
coIPMDB; Benedito Guimarães - PPB; Elcione Bar
balho - BIOco/PMDS; Gerson Peres - PPB; Giovan
niOueiroz - BlocpIPDT; Hilário Coimbra - PSDB;
José Priante - Bloco/PMDB;,Olávio Rocha - PSDB;
Paulo Rocha - BIocoIPT; Raimundo Santos - PFL;
Socorro Gomes - BIoco/PCdoB; Vic pjres Franco 
PFL.

Amapá,

Antonio Feij~o - PSDB; Eraldo Trindade 
PPB; Fátima Pelaes - PSDB; Gervásio Oliveira 
PSB; Murilo Pinheiro - PFL; Raquel Capiberibe 
PSB; Sérgio ,Barcellos - PFL; Valdenor Guedes 
PPB.
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cia que, como disse o Deputado Inácio Arruda, não pé de igualdade com os grandes grupos que hoje
terá independência. dominam essa área no mundo.

Aliás, se analisarmos o projeto, veremos que O Sr. Nelson Trad, 2!1 Secretário, deixa
ele tem uma fisionomia muito clara. Ele se asseme- a: cadeira da presidência, que é ocupada
lha a alguém. Essa agência fatalmente estará vincu- Pelá Sr. Michel Temer, Presidente.
lada ao,Poder Executivo, através do Ministério. VI- ORDEM DO DIA

E mais: o grande risco que esse projeto apre-
senta é o volume de recursos que serão transferidos PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DEPU-
para a mão dessa agência, e, consequentemente, TADOS:
para a mão desses dirigentes que hoje estão envol-
vidosem esCândalos neste País.

Alerto os Srs. Deputados para o fato de que
esse projeto deverá vir a plenário para ser votado. É
importante' também que as bancadas do Norte e
Nordeste atentem para um outro risco que ele traz.
Nos lugares onde não houver interesse da iniciativa
privada e onde a exploração das telecomunicações
não apresentar retomo, recursos da União, Estados
e Municípios serão utilizados para promover o de
senvolvimento, numa lógica, completamente contrá
ria,do que foi até hoje, isto é, utilizar recursos do Te-,
souro, onerando-o, para o atendimento das questões
universais, e liberando a iniciativa privada para ex
plorar as chamadas .áreas rentáveis.

Portanto, já ficou claro aos Deputados do Norte
por que nenhum consórcio quis se habilitar a expio- .
rar a Banda B da telefonia celular, nem a telefonia
convencional naquela área, e muito menos garantir a '
todo e qualquer cidadão da Amazônia ou do Nordes
te deste País o acesso à informação e à comunica
ção.

A universalização deve ser uma meta clara,
mas não está explícita na lei. Está completamente
solta.

O Sr. José Lourenço - Deputado Walter Pi;.
nheiro; V.Exa me concede uma aparte, a título de
contribuição ao seu discurso?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Nobre
Deputado José Lourenço, não há mais tempo para
apartes.

O SR. WALTER PINHEIRO - Poderíamos ter
uma discussão mais profunda sobre o código, a fim
de que esta Casa elabore uma lei que prepare efeti
vamente a Nação para o futuro e o País disponha de
uma empresa única e pública para abrir o mercado à
competição.

Nesse sentido, a Telebras, resultado da fusão
das teles e da Embratel, seria transformada numa
única empresa para que pudéssemos disputar o
mercado interno, regulá-lo e também entrar no jogo
do mundo atual, fazendo parcerias, disputando em
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João Leão - PSDB; Jonival Lucas - PFL; José Car
los Aleluia - PFL; José Lourenço - PFL; José Rocha
- PFL; Leur \-omanto - PFL; Luís Eduardo - PFL;
Luiz Alberto - Bloco/PT; Luiz Braga - PFL; Luiz Mo
reira - PFL; Manoel Castro - PFL; Mário'Negromon
te - PSDB; Nestor Duarte - BlocoIPMDB; Pedro lru
jo - Bloco/PMDB; Prisco Viana - PPB; Roberto San
tos - PSDB; RQland Lavigne - PFL; Sérgio Carneiro
- BlocoIPDT; Severiano Alves - BlocoIPDT; Simara
Ellery - BlocoIPMDB; Ursicino Queiroz - PFL; Wal
ter Pinheiro - BlocolPT.

Minas Gerais

Ademir Lucas - PSDB; Aééio Neves - PSDB;
Antônio do Valle - BlocoIPMDB; Aracely de Paula 
PFL; Armando Costa - BlocoIPMDB; Danilo de Cas
tro - PSDB; Elias Murad - PSDB; Eliseu Resende
PFL; Femando Diniz ...:,BlocoIPMDB; Genésio Ber
nardino - BlocolPMDB; ,Herculano Anghinetti - PPB;
Hugo Rodrigues da Cunha - PFL; lsrael Pinheiro 
PTB; Jaime Martins - PFL; Joana Dare - BIocoIPT;
João Fassarella - BlocoJPT; João Magalhães - BIo- .
coIPMDB; José Rezende - PPB; José Santana de
Vasconcellos, - PFL; Lael Varella - PFL; Leopoldo
Bessone -'PTB; Márcio' Reinaldo Moreira - PPB;
Marcos Lima' - BlocoIPMDB; 'Mária Elvira-Blo
coIPMDB; Mário de Oliv~ira - PPB; Mauro Lopes 
BlocoIPMDB; Nárcio Rodrigues':'" PSOB; Neif Jabur
- PPB; Nilriláno Miranda'- BlocolPT; Octávio Elísio ,
- PSDB; Odelino Leão -' PPB; Osmânio Pereira -
PSDB; Paulõ Delgado' "-'- BlocolPT; Paulo Heslander
- PTB; Philemon Rodrigues - PTB; Roberto Brant 
PSDB; Romel Anízio -, PPB; Ronaldo Perim - Blo
coIPMDB; Sandra Starling - Bloco/PT; Saraiva Feli
pe - BlocoIPMDB; Sérgio Miranda - BlocblPCdoB;
Sérgio Naya - PPB; Sílvio Abreú- Bloco/PDT; TiI
den Santiago - Bloco/PT; Vittorio Medioli - PSDB;
Wagner do Nascimentq ,,- PPB; zaire Rezende 
BlocoIPMDB.

Espírito Santo

Adelson Salvador - Bloco/PMDB; Etevalda
Grassi de Menezes - PTB; 'Feu Rosa - PSDB; João
Coser - BlocoIPT; Luiz Buaiz - PL; Marcus Vicente
- PSDB; Nilton Baiano...., PPB; Rita Camata - Blo
colPMDB; Roberto Valadâc) - Bloco/PMDB.

Rio de Janeiro

Alcione Athayde - .pPB; Aldir Cabral - PFL;
AIe'f8ndre Cardoso - PSB; Alexandre Santos 
PSe,B; Álvaro Valle - PL;'Arolde de Oliveira - PFL;
Candinho Mattos - PSDB; Carlos Alberto Campista
-, ffiL; Carlos Santana - BlocolPT; Cidinha Campos

- BlocoIPDT; Eurico Miranda - PPB; Femando Ga
beira - PV; Fernando Gonçalves - PTB; Femando
Lopes - Bloco/PDT; Flávio Palmier da Veiga 
PSDB; Francisco Silva - PPB; Jair Bolsonaro - PPB;
Jandira Feghali - BlocolPCdoB; João Mendes 
PPB; Jorge Wilson - PPB; José Carlos Coutinho 
PFL; José Carlos Lacerda - PSDB; José Egydio 
Bloco/PDT; José Maurício - Bloco/PDT; Laprovita
Vieira - PPB; Lima Netto - PFL; Lindberg Farias 
BlocolPCdoB; Márcia Cibilis Viana - BlocoIPDT; MiI~ ,
ton Temer - Bloco/PT; Miro Teixeira - Bloco/PDT;
Moreira Franco - BlocoIPMDB; Noel de Oliveira 
BlocoIPMDB; Osmar Leitão - PPB; Paulo Feijó 
PSDB; Roberto Campos - PPB; Roberto Jefferson 
PTB; Robson Romero - PSDB; Ronaldo Cézar Coe
lho - PSDB; Ronaldo Santos - PSDB; Rubem Medi
na - PFL; Sérgio Arouca - PPS; Simão Sessim 
PSDB; Vanessa Felippe - PSDB.

São Paulo

Adhemar de Barros Filho - PPB; Alberto Gold
man ....; Bloco/PMDB; Aloysio Nunes Ferreira - Blo
co/PMDB; Antônio Carlos Pannunzio - PSDB; Arlih- .
do Chinaglia - Bloco/PT; Amaldo Faria de Sá - PPB;
Amaldo Madeira - PSDB; Ary Kara - BlocoIPMDB;
Carlos Apolinário - Bloco/PMDB; Carlos Nelson 
BlocoIPMDB; Celso Russomanno'- PSDB; Corauci,
Sobrinho - PFL; Cunha Bueno - PPB; Cunha Lima
PPB; Dalila Figueiredo - PSDB; De Velasco - Blo
coIPSD; Delfim Netto - PPB; Duilio Pisaneschi 
PTB; Edinho Araújo - Bloco/PMDB; Eduardo Jorge 
Bloco/PT; Fausto Martello - PPB; Femando Zuppo 
BlocoIPDT; Hélio Rosas - Bloco/PMDB; Ivan Valen
te - BlocolPT; Jair Meneguelli - Bloco/PT; João Mel,.
lão Neto - PFL; João Paulo - Bloco/PT; Jorge Ta-.
deu Mudalen - PPB; José Aníbal - PSDB; José Au
gusto - BlocoIPT; José Coimbra - PTB; José de
Abreu - PSDB; José Genoíno - BlocolPT; José Ma
chado - BlocolPT; José Pinotti - Bloco/PMDB; Koyo
lha - PSDB; Lamartine Posella - PPB; Luciano Zica
- BlocolPT; Luiz Eduardo Greenhalgh - Bloco/PT;
Luiz Gushiken - Bloco/PT; Luiz Maximo - PSDB;
Maluly Netto - PFL; Marc~lo Barbieri - BIocoIPMDB;
Marquinho Chedid - Bloco/PSD; Marta Suplicy 
BlocolPT; Maurício Najar- PFL; Michel Temer- Blo
coIPMDB; Pedro Yves - BlocoIPMDB; Ricardo Izar
PPB; Robson Tuma - Bloco/PSL; Salvador Zimbaldi
- PSDB; Silvio Torres - PSDB; Tuga Angerami 
PSDB; Ushitaro Kamia - PPB; Vadão Gomes 
PPB; Valdemar Costa Neto - PL; Vicente Cascione
- PTB; Wagner Rossi - BlocoIPMDB; Wagner Sa
lustiano - PPB; Welson Gasparini - PSDB; Zulaiê
Cobra - PSDB.



13598 Quinta-feira 22 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPlITADOS Maio de 1997

Mato Grosso

Gilney Viana - BlocolPT; Murilo Domingos 
PTB; Oswaldo Soler - PSDB; Rodrigues Palma 
PTB; Rogério Silva - PFL; Tetê Bezerra - Blo
colPMDB; Welinton Fagundes - PL.

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - BlocoIPCdoB; Augusto Car
valho - PPS; Benedito Domingos - PPB; Chico Vigi
lante - BlocolPT; Jofran Frejat - PPB; Maria Laura 
BlocoIPT; Osório Adriano - PFL; Wigberto Tartuce 
PPB.

Goiás

Aldo Arantes - BlocoIPCdoB; Barbosa Neto 
BlocoIPMDB; João Natal - BlocoIPMDB; Jovair
Arantes - PSDB; Lidia Quinan - BlocoIPMDB; Mar
coni Perillo - PSDB; Maria Valadão - PFL; Nair Xa- <

vier Lobo - BlocoIPMDB; Orcino Gonçalves - BIo
coIPMDB; Pedrinho Abrão - PTB; Pedro Canedo 
Pl:, Pedro Wilson - BlocoIPT; Rubens Cosac - Blo
coIPMDB; Vilmar Rocha - PFL; Zé Gomes da Rocha
- BIocoIPSD.

Mate) Grosso do Sul

, . Dil$On, Sperafico - BIocoIPMDB; Flávio Derzi 
PPB; Marçal Filho:"" BlocoIPMDB; Marilu Guimarães
- PFL; M~risa, Serrano - BlocoIPMDB; Nelson Trad.
- PTB; Oscar Goldoni - BlocoIPMDB; Saulo Queiroz
-PFL.

Paraná

Abelardo Lupion - PFL; Affonso Camargo 
PFL; Alexandre Geranto - PFL; Antonio Ueno - PFL;
Chico da Princesa - PTB; Dilceu Sperafico - PPB;
Djalma de Almeida Cesar - BlocolPMDB; Fernando
RibaS Carli - BlocoIPDT; Flávio Ams - PSDB; Her
mes 'Parcianello - BIocoIPMDB; João Iensen -PPB;
José Borba - PTB; Luciano Pizzatto - PFL; Luiz
Carlos Hauly - PSDB; Maurício Requião - BIo
coIPMDB; Max Rosenmann - BlocoIPMDB; Moacir
Micheletto - BlocolPMDB; Nedson Micheleti - Blo
colPT; Nelson Meurer - PPB; Odílio Babinotti 
PSDB; Padre Roque - BIocoIPT; Paulo Bernardo 
BlocolPT; Paulo Cordeiro - PTB; Renato Johnsson 
PSDB; Ricardo Barros - PPB; Valdorirno Meger 
PFL; Werner Wanderer·- PFL.

santa catarina

Dércio Knop - BlocolPDT; Edinho Bez - Blo
coIPMDB; Edison Andrino - BIocoIPMDB; Hugo
Biehl - PPB; João Pizzolatti - PPB; José Carlos
Vieira - PPB; Mário Cavallazzi - PPB; Milton Men-

des - BlocoIPT; Neuto de Conto - BlocoIPMDB;
Paulo Bornhausen - PFL; Paulo Gouvea - PFL; Rai
mundo Colombo - PFL; Serafim Venzon - Blo
colPDT; Valdir Colatto - BlocolPMDB; Vânio dos
Santos - BlocoIPT.

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - BlocoIPT; Adroaldo Streck 
PSDB; Adylson Motta - PPB; Airton Dipp - Blo
colPDT; Arlindo Vargas - PTB; Augusto Nardes 
PPB; Carlos Cardinal - BlocolPDT; Darcísio Perondi
- BlocoIPMDB; Eliseu Padilha - BlocóIPMDB; Enio
Bacci - BlocolPDT;Esther Grossi - BlocoIPT; Ezídio
Pinheiro - PSDB; Fetter Junior - PPB; Germano Ri
gotto - BlocoIPMDB; Jair Soares - PPB; Jarbas
Lima - PPB; Júlio Redecker - PPB; Luiz Mainardi 
BlocoIPT; Matheus Schmidt - BIocoIPDT; Miguel
Rossetto - BlocoIPT; Nelson Marchezan - PSDB;
Odacir Klein - BlocoIPMDB; úsvaldo Biolchi - PTB;
Paulo Paim - BIocoIPT; Paulo Ritzel - BIocoIPMDB;
Renan Kurtz - BlocolPDT; Waldomiro Fioravante 
BIocoIPT; Wilson Cignachi - BlocoIPMDB; Veda
Crusius - PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A lista
de presença registra o comparecimento de 339 Se
nhores Deputados.

O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço
a palavra para uma questão de ordem.

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

O SR. MIRO TEIXEIRA (BlocoIPDT-RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na manhã de
hoje, dois Deputados Federais, João Maia da Silva
Filho e José Edimar Ronivon Santiago de Melo,
apresentaram a V. E~ renúncia aos seus respecti
vos mandatos. V.~ despachou recebendo nos ter
mos do art. 239 do Regimento Intemo, mandando à
publicação e determinando a leitura em plenário.

Então, indago a V. ~, podendo resultar da
resposta outras questões de ordem, se já mandou
promover ou ainda promoverá a leitura em plenário e
a partir de quando é a eficácia.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Res
pondo à questão de ordem de V. E~ dizendo que-a
leitura já se deu no início da sessão de hoje e a efi·
cácia dessa renúncia dá-se exatamente com a Ieitu·
ra no plenário.

O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, en
tão, invoco o direito a uma nova questão de ordem
para me referir ao § 42 do art. 55 da ConstituiçãO,
qu~diz:
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§ 4º A renúncia de parlamentar subme
tido a processo que vise ou possa levar à
perda do mandato, nos termos deste artigo,
terá seus efeitos suspensos até as delibera
ções finais de que tratam os §§ 2º e3º.

Portanto, somente no caso de iniciado o pro
cesso é que a Câma~ dos Deputados, no meu pon
to de vista, pode investigar os ex-Parlamentares na
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação.

Se essa é a compreensão da Mesa, a partir da
interpretação de V. Ex!! que presumo ser única - não
pode haver outra; é a letra da Constituição -, não
podem os ex-Parlamentares ser objeto de investiga
ção pela Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, com poderes plenos à 'Comissão, a ponto
de convocá-los, de abrir as suas contas bàncárias e
tudo o mais. '

A Câmara dos Deputados, pela sua Comissão,
de Constituição e Justiça e de Redação, pode man
dar investigar Deputados, mas ex-Deputados não
podem ser conYQCados. Têm de ser convidados, e aí ,
vem uma série de coisas que v. Ex!! conhece até
melhor do que eu. ,

E aí já falo como Deputado, da Oposição, Sr.
Presidente, lançando um apelo aos Deputados da,
base do Governo para que assinem ,o requerimento
de urgência urgentíssima para a instauração da Co
missão Parlamentar de Inquérito. Surgem agora i1idi:'
caçóes de mais uma fita.

Sr. Presidente, não podemos ficar nesta Casa
com os nossos mandatos submetidos à possibilida
de de surgir mais uma fita, de existir mais uma gra':
vação envolvendo Deputados deste ou daquele Es
tado. E sempre parto do princípio de que não há cul~"

pados até qU& se prove o contrário. Mas, no interes-'
se do exercício dos nossos mandatos e muito mais
até no de deputados da base do Governo que hon
radamente votaram a favor da reeleição - ideologi
camente, estão engajados'às propostas do Governo
-, no interesse' desses Parlamentares e no interesse
de todos nós, da própria instituição, a partir, princi
palmente, da renúncia desses dois, deputados, va
mos intensificar todas as ações para instaurar a Co
missão Parlam~ntarde Inquérito.

Até este momento, temos contribuído para a
normalidade dos trabalhos no plenário. Houve sema
na em que, democrática e regimentalmente, fizemos
obstrução ao t~balhodas Comissões e do Plenário.

Sr. Presidente, não é. mais possível olhar com
normalidade o que se está passando. Então, espero
a resPosta de V. Ex!! à questão de ordem que levan-

tei sobre a continuidade das investigações sobre os
dois Parlamentares e também sobre o prazo que,
afinal de contas, tem esta Comissão que V. ExB criou
para apresentar suas conclusões.

Agradeço a V. Ex'
O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente,

peço a palavra para contraditar.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

EXª a palavra.
O SR. GERSON PERES (PPB-PA. Sem revi-,'

são do orador.) - Sr. Presidente, questão de ordem
é para dirimir dúvida de ordem regimental ou consti
tucional. O § 42 do art. 55 é oriundo de emenda que
o Congresso aprovou diante de fato semelhante ao
que ocorre neste momento. .

O ilustre Deputado que me antecedeu interpre
tou' que não há processo em andamento. Ora, Sr.
Pre~idente, diz o § 4º:

-A renúncia de parlamentarsubmetido
a processo que vise ou possa IElvár à perda .
de mandato...-

Sr. Presidente, quando V. Ex', nos terinósregi:'
mentais, nomeou uma Comissão de investigação
preliminar, que se denomina de Sindicância, deu iní
cio a um processo para submeter o Parlamentar, vi~

sàndo levá-lo à perda do mandato ou não. Data Ve-'
nia, não concordamos com querião tenha havido
início do processo de investigação e que ele'seac<>7
piará às demais peças investigatórias que deverão
ocorrer através da Comissão de Constituição e Justi
ça e de Redação prevista no Regimento.

. Conseqüentemente, Sr. Presidente, creio, que
qualquer iniciativa que vise obstaculizar os trabalhos: ",
da Comissão de Sindicância iria desmoralizar todos
os membros que a integram em proporcionalidade
partidária. Nela estão Deputados investigari,do, àpu- '
rando os fatos, para nos dar exatamente uma visão
sobre a possibilidade de levarmos os DepUtados à
cassação do mandato ou não. O processo está ini-
ciado. .

Portanto, Sr. Presidente, é improcedente o ar
gumento de meu ilustre companheiro Deputado Miro
Teixeira, de que os trabalhos da Sindicância são
apenas perfumaria regimental.

Por outro lado, quero deixar claro que minha
contestação não é absolutamente contrária a qual
quer iniciativa de CPI. Acredito apenas que devemos
aguardar a conclusão dos trabalhos da Comissão de
Sindicância para que nós todos neste Parlamento te
nhamos conhecimento exato da dimensão da infra
ção regimental e constitucional praticada pelos Par-



Portanto, acolhendo a questão de ordem do
Deputado Miro Teixeira, não há processo ainda ins
taurado.

Quanto à questão de ordem da nobre Deputa
da Sandra Starling, S. Ex!! leu o artigo regimental
que diz que a matéria se tomará irretratável - no
caso a renúncic, o ato unilateral de vontade manifes
tada - após a publicação. Isso será providenciado.

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

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

O SR. MIRO TEIXEIRA (BlocoIPDT - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, V. ExB não res
pondeu à segunda questão de ordem, que envolve o
prazo da Comissão, que se esgotou ontem, e a
atuação da Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação.

Concordo com V. EXª que não há processo.
Não há razão para se falar que a renúncia, nesse
caso, depois de lida, não produza seus efeitos len
tos, claro! Mas, nessa hipótese, a Comissão de Jus
tiça tem poderes. A questão é mais política.

Claro que estou aqui buscando sustentação
para minha tese da CPI. Não vamos imaginar que
estamos tentando tapar o sol com a peneira. Não é
nada disso.

Diante da renúncia, temos de vir, tranqüilamen
te, que o assunto está entregue a uma Comissão,
criada por V. Ex!! em boa hora, e que o 'assunto será
remetido à Comissão de Justiça. Temos de ouvir
isso quietos, Sr. Presidente? É claro que isso não
vai acontecer, é claro que isso está inviabilizado pela
leitura da carta de renúncia.

Digo isso apenas para que fique claro nesse
processo dos dois Deputados que foram renuncia
dos, pois as cartas são absolutamente iguais, até os
erros de português são absolutamente idênticos; fo-
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lamentares denunciados e investigados pela douta O que se instaurou foi uma sindicância. A sindi-
Comissão nomeada por V. ExB. cância, como o próprio nome diz, visa sindicar, inqui-

Era o que tinha a contraditar. rir, perquirir, indagar as razões conduzentes a um
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Res- processo.

pondo à questão de ordem do nobre Deputado Miro Tanto isso é verdade, nobres Deputados, que o
Teixeira. § 22 do mesmo artigo estabelece que, nos casos

A SRA. SANDRA STARLlNG - Sr. Presidente, previstos nos incisos I, 11 e VI, a perda do mandato
peço a palavra para uma questão de ordem. será decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Se me Senado Federal, por voto secreto e maioria absoluta,
permite a Deputada Sandra Starling. mediante provocação da respectiva Mesa.

A SRA. SANDRA STARLlNG - Sr. Presidente, Portanto, quando o relatório chegar à Mesa é
a minha questão é incidente sobre a questão de or- que ela determinará ou não a instauração do proces-
dem do Deputado Miro Teixeira. so.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou pe
dir licença à Deputada Sandra Starling para dizer
que já tenho ciência da questão de ordem que V.
ExB levantou durante a sessão de hoje. Penso que
V. ExB vai referir-se à mesma questão de ordem.

A SRA. SANDRA STARLlNG (BlocoIPT - MG.
Questão de ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr.
Presidente, vou pedir que seja mantida, em primeiro
lugar, a decisão da Presidência, que me concedeu o
prazo de até hoje à noite para aduzir por escrito os
argumentos da minha questão de ordem, até porque
ela difere da questão de ordem levantada pelo De
putado Miro Teixeira, porque interpreta de forma di
ferente o mesmo artigo a que S. ExB fez menção.

Em segundo lugar, na resposta ao Deputado
Miro Teixeira, V. Ex!! mencionou que o ato da renún
cia estaria completo com a leitura do Expediente.

O art. 239, do Regimento Interno, estabelece:

A declaração de renúncia de Deputado
ao mandato deve ser dirigida por escrito à
Mesa, e independe de aprovação da Câma
ra, mas somente se tomará efetiva e irretra
tável depois de lida no Expediente e publica
da no Diário do Congresso Nacional.

Por isso mesmo, quando formulei a minha
questão de ordem, no início desta tarde, pedi ao
Presidente, e foi deferido o pedido, a sustação da
publicação do Expediente até que a Mesa possa res
ponder à questão de ordem, concedendo-me o pra
zo até a noite para que eu formule por escrito os
meus argumentos.

Era issO, Sr. Presidente, que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Res

ponderei primeiro à questão de ordem do Deputado
Miro Teixeira, contraditada pelo nobre Deputado
Gerson Peres, dizendo que, nos termos constitucio
nais do § 42 do art. 55, invocado em suas falas, na
verdade, não teríamos ainda o processo instaurado.
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ram impressas no mesmo computador, com a mes
ma tipologia. Só muda o nome do Deputado, e o res
to é igual.

Esses Deputados foram renunciados! O que
reforça a necessidade de criação de uma Comissão
Parlamentar de Inquérito.

V. Ex" decidiu conforme a Constituição e o re
gimento.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Adito a

minha resposta a V. Ex" dizendo que prorrogo por
24 horas o prazo para a Comissão de Sindicância.

Creio que, até a noite de hoje, a Comissão de
verá fornecer o relatório.

A SRA. SANDRA STARLlNG - Sr. Presidente,
pelo a palavra pela ordem.

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

A SRA. SANDRA STARLING (Bloco/PT - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, formulei
questão de ordem ao Deputado que presidia a ses
são quando foi lido o Expediente. S. EXª concedeu
me prazo até a noite, na reunião da Mesa, para adu
zir minhas razões a respeito de questão de ordem
incidente sobre o tema, cuja interpretação difere da
quela oferecida pelo Deputado Miro Teixeira.

Quero saber se V. EXª vai manter o prazo; se,
portanto, não há resposta à questão de ordem e se
será cumprido o que foi decidido pela Presidência no
início da sessão.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
EXª um prazo até às 20h de hoje para formular por
escrito a sua questão de ordem. E responderei a V.
EXª na sessão ou por escrito.

A SRA. SANDRA STARLING - Muito obriga-
da.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Passo a
responder questão de ordem formulada pelo nobre
Deputado José Genoíno na sessão de 20 de maio
de 1997.

Declaro, nos termos regimentais, não acolhidas
as Emendas Aglutinativas nº 03, 04, 08, 09, 10, 11,
14, 15, 16, 25, 32, 38, 44, 57, 58 e 62, por falta de
amparo na matéria pendente de deliberação.

Declaro, de igual modo, prejudicadas, em face
de votações anteriores, as Emendas Aglutinativas nº
12, 17, 20, 31, 35, 40, 42 e 48 e parcialmente a de
nll 36 em relação ao inciso 11I, e a referência ao art.
39" letras "b","c" "e" "d" do § 5º.

Em relação à Emenda nll 5, declaro-a prejudi
cada quanto ao art. 33. E como não acolhida por não

haver suporte de texto em relação ao art. 34 refer
enciado na emenda, declaro ainda prejudicados os
Destaques nº 27 e 28.

Em relação às Emendas Aglutinativas nºs 1, 18
e 64, mencionadas na questão de ordem, a Presi
dência considera que tais proposições encontram
amparo nas Emendas nºs 21 e 50 em relação à pri
meira; nas Emendas 49, 53 e 42 em relação à se
gunda e nas Emendas nºs 22, 36 e 46 em relação à
terceira. Mantidas, portanto, as emendas para apre
ciação do Plenário.

Essa é a decisão.
O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.

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

O SR. JOSÉ GENOíNO (Bloco/PT - SP, Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, agradeço a V.
EXª a resposta e, com sua permissão, solicito cópia
da leitura da resposta de V. EXª para que eu oportu
namente possa, em relação a uma outra emenda,
apresentar alguma reclamação à Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Farei
chegar às mãos de V. EXª

O SR. JOSÉ GENOíNO - Agradeço a V. EXª a
atenção.

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, considero
totalmente regimental a decisão de V. EXª, que tem
toda razão ao não acolher as emendas aglutinativas,
porque não têm nenhum amparo em nenhum desta
que, .em nenhuma emenda da nossa Comissão Es
pecial encarregada de examinar a matéria.

Trata-se, portanto, de um grave precedente
que V. EXª iria abrir nesta Casa. Porque, em qual
quer votação agora, poderíamos formular emenda
aglutinativa nova, e V. EXª seria obrigado a acolhê
la, porque não há nenhuma ligação com matéria
existente na proposta de emenda constitucional ori
ginai, ou nas emendas apresentadas ou nos desta
ques apresentados. Portanto, o Partido da Frente li
berai acata a decisão de V. EXª e votará contra o
acolhimento das emendas.

V. EXª está manifestando sua decisão ou colo
cando as emendas?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Devo
esclarecer ao nobre Líder Inocêncio Oliveira que
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apenas comuniquei a minha decisão, mas aproveito apresentando, os Conselheiros remanescentes dos
a oportunidade para dizer que há recurso sobre a tribunais de Contas dos Municípios serão automat-
Mesa contra o não-acolhimento da Emenda Agluti- icamente indicados para aquelas vagas.
nativa de nº 4, de autoria do nobre Deputado Barbo- Portanto, Sr. Presidente, considero a emenda
sa Neto. importante, mas infelizmente a matéria é nova e não

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vai-se foi abordada em nenhum momento da reforma admi-
passar à apreciação da matéria que está sobre a nistrativa. E seria abrir um grave precedente para
mesa e da constante da Ordem do Dia. que pudéssemos decidir sobre esta questão.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vo- Do ponto de vista ético e moral, eu, Líder do
tação o seguinte Recurso apresentado pelo Deputa- Partido da Frente Liberal, sou totalmente a favor,
do Barbosa Neto e outros, contra decisão da Presi- mas do ponto de vista regimental, infelizmente, não
dência pelo não acolhimento da Emenda Aglutinativa podemos concordar com a emenda. O PFL vota
nº 4: "não.

Senhor Presidente O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, peço
Nos termos do art. 125, do RICD, recorremos a palavra para uma questão de ordem.

da decisão da Mesa pelo não acolhimento da Emen- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
da Aglutinativa nº 4, de autoria do Deputado Barbo- V.Exa a palavra.
sa Neto, apresentada à Proposta de Emenda à O SR. JOSÉ GENOíNO (Bloco/PT - SP. Sem
Constituição n9 173-A, de 1995, que modifica o Ca- revisão do orador.) - Sr. Presidente, evidentemente
pítulo da Administração Pública, acrescenta normas que há um recurso ao Plenário em relação à Emen-
às Disposições Constitucionais Gerais e estabelece da n9 4. Acontece que o art. 60, inciso I, da Consti-
normas de transição - Sala das Sessões, em 20 de tuição, exige que a emenda seja apresentada com
maio de 1997. Barbosa Neto, Bloco Parlamento um terço de assinatura.
PMDBIPSD/PSL Pedro Carredo Vice-Líder do Ged- Esta emenda, Sr. Presidente, não tem nenhum
dei Vieira Lima Líder do Bloco Parlamentar amparo legal. Não foi feita emenda na subcomissão,
PMDBIPSD/PSL Inocêncio Oliveira Líder do PFL não consta do projeto original, e é uma matéria intei-
José Machado Vice-Líder do Bloco Parlamentar ramente nova que está sendo apresentada ao plená-
PTIPDTIPCdoB Odelmo Leão Líder do PPB Aldo rio sem nenhum suporte.
Arantes Vice-Líder do Bloco Parlamentar No caso, não me refiro ao suporte do desta-
PTIPDT/PCdoB Neiva Moreira Líder do Bloco Par- que. Por isso, a decisão de V.Exa foi corretíssima.
lamentar PT/PDT/PCdoB V.Exa decidiu corretamente tanto em relação ao

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Subme- princípio do suporte do destaque quanto ao conteú-
to esse recurso à apreciação do Plenário. Deputado do. Essa é uma matéria absolutamente inovadora.
Inocêncio Oliveira, V.Exa gostaria de manifestar-se Ela não existe nem no projeto original do Governo
em nome do PFL em relação à Emenda Aglutinativa nem no Substitutivo Moreira Franco nem nas emen-
n9 4? das apresentadas em Comissão. Abrirá um prece-

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden- dentes gravíssimos se o Plenário, por maioria sim-
te, lamento muito ter dado essa decisão, porque é a pies, adotar uma emenda que não tem amparo al-
mais correta para essa instituição. Mas a emenda do gum. Portanto, entendo que, apesar de o recurso ter
nobre Deputado Barbosa Neto é correta, altamente sido apresentado a V.Exa, o Plenário não pode ado-
moralizadora e vem ao encontro de uma verdadeira tar essa decisão, porque abre um precedente gravís-
reforma administrativa que queremos fazer para este simo se adotar emenda sem o requisito de um terço
País. de assinaturas.

O que quer o nobre Deputado Barbosa Neto? O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Reco-
A Constituição de 1988 extinguiu, ou melhor dizen- nheço a força de seus argumentos. Realmente o ar-
do, proibiu a criação de Tribunais em Municípios pre- gumento de um terço que seria suprido por maioria
servando apenas os Tribunais de Contas e os sete simples neste momento seria, nesse passo, anti-re-
existentes nos Estados, os já criados. O que quer o gimental e inconstitucional. V.Exa encaminhou pelo
Deputado Barbosa Neto? Extinguir todos os Tribu- Bloco?
nais de Contas dos Municípios, incorporando-os aos O SR. JOSÉ GENOíNO - É claro, Sr. Presi-
Tribunais de contas. E à medida que os Conselhei- dente, que, nós do Bloco, somos contra a aceitação
ros dos Tribunais de Contas de Estados forem se dessa emenda. Não estou sequer entrando no méri-
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to, mas discutindo um procedimento regimental, con
cordando com a decisão inicial de V.Exa.

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, independ.ente do
mérito dessa emenda - que, inclusive, traz simpatias
dentro do meu Partido -, os objetivos do nobre De
putado José Genoíno são louváveis, mas existe uma
coisa absolutamente clara e definitiva. Temos de nos
ater ao que dispõe o Regimento. A emenda aglutina
tiva em de ter origem, algo que tenha sido anterior
mente apresentado, o que não é o caso dessa
emenda.

Não me alongarei, Sr. Presidente, nem quero
fazer avaliação sobre o mérito, mas, na verdade, es
tamos criando um precedente, e é através desse
precedente que devemos agir, quando se tratar de
emendas aglutinativas, que também serão derruba
das em seguida.

Portanto, por não ter amparo regimental e por
não ter origem em nada anteriormente votados, so
mos contra a aprovação dessa emenda.

O PSDB vota "não".

O SR. GEDDEL VIEIRA LIMA (BlocoIPMDB 
BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a ini
ciativa do Deputado Barbosa Neto está eivada de
mérito. Isso é inquestionável. A iniciativa de S.Exa é
moralizadora e representa um avanço na matéria.
No entanto, as manifestações que ouvimos, inclusive
a própria posição de V.Exa, deixa bastante claro que
não haveria amparo regimental para sustentar essa
matéria.

Por conseguinte, apesar de reconhecer e pro
clamar o mérito da iniciativa do Deputado Barbosa
Neto, votamos pelo não acolhimento do recurso.

O SR. MOISÉS L1PNIK (PTB - RR. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PTB encaminha
o voto "não".

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB-SP.
Sem revisão do orador.) - O PPB vota "não", Sr.
Presidente.

O SR. SÉRGIO AROUCA (PPS - RJ. Sem re
visão do orador.) - O PPS vota "não", Sr. Presiden
te.

O SR. BENITO GAMA (PFL - BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do Go
verno recomenda o voto "não".

o SR. BARBOSA NETO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. BARBOSA NETO (Bloco/PMDB - GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, esse recurso, apresentado por mim,
tem como objetivo tentar corrigir uma distorção que
no passado acontecia com frequência: o conflito en
tre os Tribunais de Contas dos Municípios e os Tri
bunais de Contas dos Estados.

Discuti com todos os Líderes - inclusive peço a
V.Exa que comunique ao Plenário, quais delas assi
naram esse recurso - para que pudéssemos resol
ver esse problema no País, respeitando a opinião
emitida pelos nobres Líderes ou representantes. É
fundamental que possamos dar agilidade à máquina
pública, àqueles que fazem a fiscalização das con
tas, seja nos Estados, seja nos Municípios.

Particularmente estou convicto de que é essen
cial a aprovação desse recursiva aprovação do méri
to da emenda, para que possamos corrigir essa dis
torção. Por isso manifesto meu voto favorável.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tudo
indica, nobre Deputado Barbosa Neto, que o mérito
de sua proposta é altamente elogiáveis. O problema
é regimental e de apoiamento. Nesse sentido, faria
bem V.Exa e propusesse, com apoio de um terço da
Casa, uma emenda constitucional que resolvesse
essa questão, cujo mérito é inquestionável.

Mas farei o comunicado que V.Exa solicitou.
Assinaram o Sr. Deputado Pedro Canedo, pelo

PL, o Líder do PMDB, o Líder do PFL, o Líder do
PTB, o Líder do PCdoB e o Líder do Bloco de oposi
ção.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vota
ção o recurso. Aqueles que forem pelo acolhimento da
emenda permaneçam como se acham. (Pausa.) RE
JEITADO.

Fica mantida a decisão da Presidência. A
emenda aglutinativa nº 4 não foi acolhida.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PPB 
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, dese
jo apenas um esclarecimento. V.Exa declarou preju
dicadas algumas emendas e destaques, e não con
seguiu anotar todos. Gostaria que a Mesa anuncias
se novamente os números dos destaques e das
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emendas aglutinativas prejudicados. A Secretaria da
Mesa poderia também distribuir cópias, para evitar
mos alguma problema relativo a uma votação que
realizaremos e os destaques e às emendas prejudi
cadas.

O SR. PRESIDENTE (Michel temer) - Estão
sendo distribuídas cópias da minha decisão a todos
os deputados. V.Exa receberá uma dentro de, no
máximo, dois minutos.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Obrigado,
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a
mesa requerimentos nos seguintes termos:

REQUERIMENTO N2 ,DE 1997
(Do Sr. Luiz Eduardo Greenhalgh)

Requer a criação de Comissão Externa
para averiguaÍ' a situação de violência c0n

tra a ocupação do Movimento dos Sem-Ter
ra pela Moradia do ABC do conjunto habita
cional localizado na antiga Fazenda Juta,
zona leste de São Paulo - capital.

Requeiro, com fulcro no artigo 38 do Regimento
Intemo desta Casa, a criação de uma Comissão Exter
na de Representação da Câmara dos Deputados com
a finalidade de aferir in loco o lamentável episódio de
violência ocorrido durante a ocupação do Movimento
dos Sem-Terra pela Moradia do ABC, quando da ocu
pação do conjunto habitacional localizado na Fazenda
Juta, zona leste da cidade de São Paulo.

Justificação

Desde o dia 3 de maio último, mais de quatro
centas famílias ligadas ao Movimento dos Sem-Ter
ra pela Moradia do ABC invadiram o conjunto habita
cional na antiga Fazenda Juta, zona leste da cidade
de São Paulo, como forma de sensibilizar as autori
dades para o grave problema da falta de moradia na
região.

No dia 20 de maio de 1997, às 7:30h, tropas da
Polícia Militar do Estado de São Paulo promoveram
um verdadeiro espetáculo de terror com rajadas de
metralhadoras, fazendo três vítimas fatais e deixan
do inúmeros feridos.

Destarte os recentes episódios de violência da
Polícia Militar no Município de Diadema, Estado de
São Paulo, e na Cidade de Deus, Rio de Janeiro,
mais uma vez a nação brasileira assiste estarrecida
a violência daqueles que deveriam promover a paz e
o estado de direito.

Diante da gravidade dos fatos aqui exposta, jul
go ser oportuno a constituição de Comissão Externa

da Câmara dos Deputados para que os repre
sentantes desta Casa possam averiguar a situação,
contribuindo assim para minorar a violência que as
sola0 país.

Sala das Sessões, 20 de maio de 1997. - Luiz
Eduardo Greenhalgh, Deputado Federal - Fernan
do Gabeira, Deputado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - V. E~s
sabem que tenho submetido ao Plenário os pedidos
de criação de Comissão Externa. De modo que vou
submeter este requerimento à votação.

O SR. JOSÉ ANíBAL - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem, para encaminhar.

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

O SR. JOSÉ ANíBAL (PSDB - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, já tive oportunidade
de me manifestar hoje neste plenário. Existe um pro
grama habitacional em São Paulo em curso, o mais
expressivo no Brasil. Já entregou 45 mil unidades
habitacionais; outras 112 mil estão em construção,
através das modalidades de mutirão, autoconstru
ção, plano empresário.

Todos os partidos políticos de São Paulo têm
acesso a esse programa, ao qual levam as suas rei
vindicações no sentido de indicar áreas nas perife
rias, em todas as cidades do Estado, para que sejam
desapropriadas e ali realizadas obras para habita
ção. É um programa que se realiza com toda a
transparência. Agora, outro conjunto está em fase fi
nal de construção, com quatrocentas e poucas uni
dades, cujos futuros moradores já foram sorteados 
aliás, todo o procedimento é feito por sorteio.

No entanto, um grupo de pessoas invadiu esse
conjuto. Não são nem mais trabalhadores nem mais
necessitados do que os já sorteados. A empresa,
que tem contas a prestar, pediu a reintegração de
posse. O Poder Judiciário permitiu-a, e a Polícia Mili
tar a executou. Nesse procedimento, porém, houve
um acidente trágico lamentado por todos nós, mas
que não se pode prestar a uso político algum: três
moradores, três invasores foram mortos durante a
ação da Polícia Militar. Existem inquéritos, os fatos
estão sendo apurados, várias testemunhas já se ma
nifestaram.

O Governador Mário Covas, como sempre faz,
tem todo o interesse em que a apuração seja a mais
transparente possível e em que se dê toda a satisfa
ção à sociedade. Nesta madrugada, já foi feito um
acordo com os invasores, que abandonaram o con
junto.
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Por essa razão., Sr. Presidente, encaminho O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
contrariamente à criação de qualquer Comissão. votam os Srs. Líderes?
Convido qualquer Parlamentar - de São Paulo ou de O SR. JOSÉ ANíBAL (PSDB - SP. Sem revi-
outro Estado - a ir ao nosso Estado para tomar co- são do orador.) - Sr. Presidente, o Deputado Fer-
nhecimento de tudo o que aconteceu. Mas não nando Gabeira diz que há suspeições sobre essa
como integrantes de Comissão, o que poderia confi- atitude, e não há. O convite está feito, os Parlamen-
gurar que, no caso de São Paulo, teria acontecido tares que desejarem ir a São Paulo serão recebidos
uma ação arbitrária, uma ação voluntária, deliberada por todas as instâncias de poder locais. Mas isso
por parte do Govemo. Não consideramos assim e não pode ser objeto de um jogo político, é um caso
não vamos aceitar que seja assim. sério, é uma realidade que está sendo enfrentada

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce- institucionalmente de maneira eficaz pelo Govemo
do a palavra, para encaminhar a favor, ao nobre De- de São Paulo. Quem quiser pode ir lá apurar, mas
putado Fernando Gabeira. sem que a Comissão se constitua, o que configura-

o SR. FERNANDO GABEIRA (PV - RJ. Sem ria, mais uma vez, tentativa de uso político. Uma Co-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a argumenta- missão da Assembléia Legislativa de São Paulo já
ção do Deputado José Aníbal é muito interessante. está atuando; se o Deputado Fernando Gabeira de-
S. Ex!! consegue transformar um crime de morte, ra- sejar, poderá integrar-se a ela.
pidamente, e lançar a suspeita sobre dois Deputa- Portanto, o PSDB recomenda o voto "não".
dos. Houve um crime de morte. Morrera três pes- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
soas, e, agora, eu e o Deputado Luiz Eduardo gree- Ex" a palavra.
nhalgh somos suspeitos de nos aproveitarmos politi- O PSDB vota "não". Como vota a Oposição?
camente disso porque queremos constituir uma Co- O SR. JOSÉ MACHADO (Bloco/PT - SP. Sem
missão, que é a a continuação da Comissão que foi revisão do orador.) - Sr. Presidente, a palavra do
à Favela Naval para apurar os fatos. Deputado José Aníbal nos deixa perplexos. Eu esta-

Se o Govemador de São Paulo tomou todas as va aqui há pouco conversando com vários Deputa-
providências e tudo está sendo encaminhado do me- dos, inclusive do PSDB, que também estão perple-
Ihor modo, qual o problema da presença de dois xos. Porque não é possível que abortemos uma
Parlamentares em São Paulo para obter informaçõ- prerrogativa da Câmara dos Deputados de nomear
es? O que há a temer? Absolutamente nada. Dois uma Comissão Extema para averiguar in loco um
Deputados vão investigar in loco o que aconteceu. problema que teve destaque na mídia e estarreceu a
Em que ponto atingimos o Govemador? Em que opinião pública.
ponto atingimos a Polícia Militar de São Paulo? Te- Não estamos aqui condenando ninguém a
mos o direito, como membros da Câmara dos Depu- priori. Temos esse direito, essa prerrogativa. É uma
tados, de estar presentes nesses acontecimentos. característica dos nossos mandatos. E V. Ex", Sr.
Temos o direito de estabelecer uma relação entre o Presidente, com muita tranqüilidade, traz o assunto
que houve na Favela Naval e o que aconteceu on- à apreciação do Plenário. Achamos que uma Comis-
tem. Temos o direito de estabelecer relação com ou- são Extema não deverá entrar na questão habitacio-
tros atos de violência praticados por outras polícias nal do Governo Mário Covas. Não é isso que está
militares do Brasil. Temos o direito de cumprir o nos- em discussão, mas, sim, os repetidos casos de vio-
so papel como Deputados Federais. lência da Polícia Militar de São Paulo. São aconteci-

Não entendo essa defensiva, que é absoluta- mentos que trazem à opinião pública uma situação
mente suspeita e negativa para quem se defende. que não se pode tolerar.
Se eu fosse o Govemador Mário Covas, pediria ao Há poucos dias, essa Polícia foi alvo de um
Deputado José Aníbal para retirar suas palavras e acontecimento lamentável; logo depois, novos fatos
apoiar, ardentemente, a nossa Comissão, porque muito graves.
essa é a atitude de quem nada teme, de quem real- Temos de ir lá, para averiguar os acontecimen-
mente quer apurar os fatos. tos e trazer um relatório a esta Casa. Achamos que

Sr. Presidente, o Congresso Nacional não também não faz sentido irem dois Deputados. É pre-
pode se curvar diante dessa situação. Ele tem de in- ciso que haja uma representação da Casa, propor-
vestigar o que houve e, no caso de o Governador e cional ao peso dos partidos aqui representados. E

.a, Polícia Militar serem inocentes, legitimar a ação essa é uma atitude absolutamente tranqüila, natural,
deles. Essa é a nossa tarefa. Por que fugir dela? sem qualquer interesse de exploração política.
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Esta Casa não pode abrir mão de uma prerro- País, a minha Câmara voltados para os interesses
gativa sua; não pode abrir mão de fiscalizar, de ave- menores da Nação e deixando sem solução os
riguar os fatos. Repito: essa é uma característica de maiores problemas do Brasil.
nosso mandato. O que dirá a opinião pública se nos O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PFL
omitirmos, Sr. Presidente? vota "não".

O Deputado José Aníbal não pode defender-se O SR. WAGNER ROSSI (BlocoIPMDB-SP.
o tempo todo. É preciso abrir a guarda, é preciso Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
permitir que esta Casa cumpra o seu papel constitu- entende que é legítimo ao Deputado Federal interes-
cional. Não é possível esconder os fatos da sociada- sar-se pelas ocorrências em todo o País. Trata-se de
de. Não estamos aqui animados por qualquer pre- um fato grave, em relação ao qual, todavia, já houve
tensão de 'azer palanque" para a Oposição. É pre- uma reação séria e correta por parte do relação ao
ciso que seja instalada uma Comissão repre- qual, todavia, já houve uma reação séria e correta
sentativa da Casa, respeitando-se a proporcionalida- por parte do Governador do Estado, homem reco-
de partidária, de acordo com o peso de cada agre- nhecidamente integro, que assumiu a tarefa de in-
miação. É o que estamos reivindicando. vestigar os acontecimentos e punir exemplarmente

Por isso, o Bloco da Oposição encaminha favo- todo aquele que tenha por algum motivá se excedido
ravelmente à instalação da Comissão Especial. no exercício do poder de polícia.

O SR. JOSÉ LOURENÇO (PFL - BA. Sem re- E mais do que isso, esse é um assunto de âm-
visão do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Depu- bito nitidamente estadual, que deve ser objeto de
tados, estou extremamente preocupado com os pro- apreciação pela Assembléia de São Paulo. Por essa
blemas do País. Mais preocupado ainda quando vejo razão, o PMDB considera que essa é matéria venci-
que a Câmara dos Deputados, saindo do seu leito da e, embora não se oponha a que alguns Deputa-
natural, da esfera de sua atuação, preocupa-se com dos vão até lá verificar in loco os acontecimentos,
CPI de futebol, com CPI do Bingo, preocupa-se com também pensa que este não é o momento oportuno
a instalação de uma Comissão externa, para ir a um para a constituição de uma Comissão Externa e vota
Estado averiguar acidentes, incidentes, problemas "não".
que ocorrem em várias Unidades da Federação. O SR. SÉRGIO AROUCA (PPS-RJ. Sem revi-

Hoje não iremos votar matérias da maior im- são do orador.) - Sr. Presidente, não estamos aqui
portância para o País, porque a Oposição, Sr. Presi- tratando de verificar o comportamento do Governa-
dente, está com a atenção permanentemente volta- dor Mário Covas, aliás, por quem tenho o maior res-
da, não para os reais problemas do País, mas sua peito.
intenção constante, objetiva, determinada é a de O que estamos discutindo aqui é se esta Casa,
desgastar o Governo, seja de Estado, seja Federal. diante de um fato nacional - a violência nas Polícias

Agora querem uma CPI. Quando voltarem de Militares - deve ter ou não a possibilidade de criar
São Paulo vão querer uma outra CPI para investigar uma Comissão Externa, para investigar cada caso,
o problema dos sem-teto de São Paulo. Se forem a seja no Pará, em São paulo ou no Rio de Janeiro, a
Pernambuco ou à Paraíba, ou a qualquer lugar, en- fim de que se chegue a uma solução nacional.
contrarão problemas para serem resolvidos aqui. Não existe problema nenhum no fato de uma

Onde está a autonomia dos Estados da Fede- Comissão Externa visitar São Paulo, para averiguar
ração? Será que o PT não tem representação, na por que a Polícia Militar não foi capaz de lidar com
sua Assembléia, que possa resolver seus proble- esses problemas sem violência.
mas? Será que o Governador Mário Covas não é um Não se trata de responsabilizar· <> Governador
homem de confiança da Esquerda? Mas sempre foi Mário Covas, mas de dar uma solução para a violên-
um homem de Esquerda. O PT votou em S. Ex!! cia neste País: que se expressou no Rio de Janeiro,

Acho, Sr. Presidente, que chegou a hora em que se expressou no Pará, que se expressa agora
que este País e esta Câmara decidam o que que- em São Paulo. E nós temos a obrigação de verificar
rem, de uma vez por todas: transformar-se numa por que a Polícia Militar brasileira é violenta, por que
grande delegacia de investigações nacionais, na fica entre as opções da tortura e da morte.
grande Casa de Legislação, para resguardar os inte- Por isso, Sr. Presidente, acredito que o nobre
resses da Pátria. Deputado José Aníbal está dando uma dimensão ao

Estou profundamente sentido, Sr. Presidente. fato que ele não tem. Ninguém está usando esse
Estou profundamente abalado porque vejo o meu fato para fazer oposição ao Governo, ou para "faZer
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palanque" contra Mário Covas. O que desejamos, Já exteriorizei a V.Exa a minha enorme preocu-
isto sim, é acabar com a violência no Brasil. pação com essa questão. Há aqui questões de âm-

Portanto, o PPS vota ·sim". bito regional. Não me refiro especialmente a essa,
O SR. DUILlO PISANESCHI (PTB-SP. Sem mas a outras que acabaram levando a Casa a fazer

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- inúmeras Comissões Extemas desgastantes para
putados, o PTB vai encaminhar contrariamente à essa Instituição, porque elas não trouxeram qualquer
instalação dessa Comissão Extema, mesmo porque consequência objetiva e prática, o que consideramos
esse fato ocorreu em nossa instalação dessa Comis- adequado neste momento. Quero repetir que não
são Extema, mesmo porque esse fato ocorreu em está em jogo aqui o governo Mário Covas.
nossa região e sabemos quem comandou essa inva- É preciso que, novamente, levemos ao Colégio
são. Trata-se de um grileiro, um invasor profissional, de Líderes decisões sobre a criação de Comissões
por sinal, da cidade de Santo André. Ele comandou Extemas por esta Casa, para que as mesmas não
essa invasão e o confronto com a Política até a últi- caiam em descrédito. Quando a essa questão, é ób-
ma hora. vio que a Assembléia Legislativa do Estado está

Foi um confronto de grandes dimensões, inclu- atuando. O Govemador Mário Covas, como disse o
sive a Polícia Militar foi agredida, o coronel que esta- nobre Líder, Deputado José Aníbal, colocou-se à
va no comando apanhou, como a televisão mostrou. disposição para receber Deputados interessados
Então, qualquer medida acerca desse acontecimen- nessa questão.
to é uma competência do Estado de São Paulo. Portanto, não se trata neste momento de ser-

Se os Deputados querem ir até lá, podem fazê- mos contrários à criação dessa Comissão Externa,
lo individualmente, mas já foram tomadas todas as mas de estabelecermos o fórum definitivo, que seria
medidas cabíveis. E o Govemador Mário Covas está em primeira instância o Colégio dos Líderes, Depois,
encaminhando a investigação de tal maneira que vi- o que ali fosse decidido, seria submetido ao Plená-
rão à tona todos os fatos significativos. Foi inclusive rio, especialemtne os argumentos que caracterizam
feito um acordo esta madrugada, e todos os que par- a necessidade de uma Comissão externa.
ticiparam daquela invasão já foram cadastrados, vi- Assim sendo, Sr. Presidente, o PSDB encami-
sando-se os próximos planos habitacionais da re- nha o voto "não", consciente de que mais interessa-
gião. do que qualquer um de nós aqui está o governador

Portanto, o PTB encaminha contrariamente à Mário Covas em aprofundar as investigaçãoes sobre
instalação de uma Comissão Externa nesse caso. o acontecido.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB-MG. Sem revi- O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden-
são do orador.) - Sr. Presidente, entendendo a gra- te, peço a palavra pela ordem.
vidade do momento, a preocupação a qual está inse- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
rida nesse requerimetno e também o valoroso traba- V.Exa a palavra.
lho que a nossa bancada faz em São Paulo, a qual O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL-PE. Sem
confiamos toda a fiscalização e delegação - ainda revisão do orador.) - Sr. Presidente, embora o De-
mais que o Líder do PSDB disse que o Governo de putado José Lourenço já tenha encaminhado em
São Paulo coloca-se à disposição daqueles que se nome do partido, quero aqui levantar uma questão.
interessarem em visitar o Estado -, o PPB encami- Este Poder deve ter muito cuidado quando for criar
nha o voto "não·. comissões Externas. Muitas vezes, Sr, Presidente,

O SR. AÉCIO NEVES (PSDB-MG. Sem revi- estamos invadindo competência das Assembléias
são do orador.) - Sr. Presidente, neste momento Legislativas dos Estados, o que é muito grave.
não está em jogo a avaliação do Governo Mário Co- A competência dos Poderes, a competência
vaso Em nenhum momento essa questão pode ser dos Estados, a competência dos Municípios está es-
questionada. O que é preciso - e chamo a atenção tabelecida na nossa constituição.
de V.Exa - é que reflitamos sobre as responsabilida- A partir de agora, em nome do Partido da Fren-
des e as motivações das Comissões Externas. te Liberal, quero dizer que seremos muito rígidos

Em conversas no Colégio de Líderes, no gabi- para com a criação de Comissões Extemas, que
nete de V.Exa consideramos que aquele - o Colégio muitas vezes estão causando desgastes à Institui-
de Líderes - é o primeiro fórum adequado para dis- ção, fazendo com que esta chame para si compe-
cutirmos sobre a aceitação desta ou daquela Comis- tência que não lhe é dada pela Constituição do nos-
$ão Externa. so País.
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Portanto, Sr. presidente, somos totalmente alías, nas mesmas condições dessa que se está
contrários à criação dessa Comissão Externa, na pleiteando.
certeza de que a competência, corno disse o nobre O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Qual é
Deputado José Lourenço, que encaminhou em a questão de ordem de V.Exa?
nome do nosso partido, é única e exclusivamente da O SR. SÉRGIO AROUCA - Gostaria que
Assembléia Legislativa do Estado. O Governador V.Exa resolvesse essa questão, porque não se trata
Mário Covas já tomou as providências. A Assem- de um problema constitucional.
bléia Legislativa é competente para tal. Não vemos O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Não há
por motivo algum para a criação de uma Comissão questão de ordem sobre essa matéria.
Externa, que nada viria acrescentar a este Poder; O SR. FERNANDO GABEIRA - Sr. Presiden-
muito pelo contrário, iria ferir competências de outros te, peço a palavra pela ordem.
Poderes.

O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH _ Sr. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V.Exa a palavra.

Presidente, peço a palavra pela ordem. O SR. FERNANDO GABEIRA(PV-RJ. sem re-
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O parti- visão do orador.) _ Sr. Presidente, V~ Exa. permitiu

do de V.Exa já encaminhou. que o PSDB encaminhasse duas vezes: através do
O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH - Mas Deputado José Aníbal e através do Líder do Partido;

eu não quero encaminhar, Sr. Presidente. Quero permitiu que o PFL encaminhasse duas vezes: atra-
apenas uma informação. vés do Deputado José Lourenço e através do Depu-

Eu sou autor do requerimento e gostaria.. tado Inocêncio Oliveira. Então, seria justo que
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - V.Exa V.Exa. concedesse a palavra ao Deputado Luiz

deveria ter encaminhado antes, quando os Srs. Líde- Eduardo Greenhalgh.
res o fizeram. O Deputado Fernando Gabeira já en- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O De-
caminhou a favor. putado Luiz Eduardo Grenhalgh sempre teve a mi-

O SR. LUIZ EDUARDO GREEHALGH - S.Exa nha consideração e os seus pleitos sempre foram
encaminhou pelo partido...... deferidos. Todos sabem disso. Mas vou atender à

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O De- ponderação de V.Exa. De fato o PSDB e o PFL fala-
putado Fernando Gabeira já encaminho.U S.Exa ram em duas ocasiões.
também é autor. Tem a palavra o Deputado Luiz Eduardo Gree-

O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH - nhalgh. Peço a S. Exa. Brevidade, já que o assunto
S.Exa também é autor e já encaminhoU pelo partido. foi bem debatido na Casa.

Estou lhe perguntando se v.Exa me concede a O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH - Sr.
palavra como autor do requerimento. Presidente, não sei se eu agradeço a V.Exa...

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Eu não O SR. PRESIDENTE(Michel Temer) Não agra-
concedo, Deputado, porque acabei de conceder a deça, Deputado.
palavra ao Deputado Fernando Gabeira. Cumpri apenas o meu dever.

O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH - Mui- O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALCHI - ou
to obrigado. se agradeço ao Deputado Fernando Gabeira, que foi

O SR. SÉRGIO AROUCA - Sr. Presidente, quem conseguiu que eu falasse.
peço a palavra para uma questão de ordem. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - É sobre V.Exa a palavra. .
o processo de votação? O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGHI (Blo-

O SR. SÉRGIO AROUCA - Sobre a matéria. coIPT-SP. Sem revisão do orador.) - Quero me refe-
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem rir, Sr. Presidente, a três questões. O fato de eu e o

V.Exa a palavra. Deputado Fernando Gabeira sermos os autores des-
O SR. SÉRGIO AROUCA (PPS-RJ. Sem revi- se requerimento não significa que, em Plenário des-

são do orador.) - Sr. Presidente, foi abordado o pro- ta Casa aprovando constituição dessa Comissão Ex-
blema de que uma Comissão Externa estaria ferindo terna, a mesma tenha necessariamente de contar
a questão constitucional e federativa. V.Exa como com a nossa participação. Há uma diferença entre
Presidente da Câmara, criou uma Comissão externa autores do requerimento e membros da Comissão.
para verificar conflito no Pontal do Paranapanema, Esta é a primeira questão.
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Segunda questão. Com todo respeito ao Líder
do PFL,Deputado Inocêncio Oliveira, acho que o cri
tério para formação de Comissões Externas é o da
necessidade objetiva e não de falsos rigorismos. O
Líder do PFL, Sr. Presidente, disse que muitas ve
zes Comissões Externas estão denegrindo a ima
gem e o nome da Câmara, o que não é verdade.
Sou contra essa afirmativa. Das Comissões Exter
nas de que participei, todas elevaram o bom nome
da Câmara dos Deputados. Foi assim na comissão
.Externa do Pontal do Paranapanema, cujas conclu
sões V.Exa acatou. V.Exa disse que formaria um
grupo de trabalho diretamente ligado á Presidência,
porque ali foram encontrados resultados concretos e
positivos que engrandeceram, repito, engrandece
ram o nome desta Casa.

Nenhuma Comissão Externa, Deputado Ino
cêncio Oliveira, denegriu a imagem da Câmara dos
Deputados. V.Exa não está com a razão quanto a
essa questão.

Terceira questão. É necessária a formação
dessa Comissão. Deputadas e Deputados, somos
mandatários do povo de São Paulo, inde
pendentemente da vontade do Governador, do Se
cretário de Segurança ou do passado dessas pes
soas. Semana sim, semana não, a Polícia Militar
continua matando. Os jornais, por conseguinte, noti
ciam a violência em São Paulo.

No meu entendimento, é importante formarmos
uma comissão externa e que todos os partidos desta
Casas indiquem nomes para a mesma. Assim, sen
do, evitaremos novas noticias de mais três, quatro
ou cinco mortos.

Muito obrigado. (Palmas)
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vo

tação o requerimento.
Aqueles que forem favoráveis ao requerimento

permaneçam como se encontram. (Pausa.) REJEI
TADO o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -

-1-

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO,
Nº 173-B, DE 1995

(Do Poder Executivo)

Continuação da votação, em primeiro turno, da
Proposta de emenda à Constituição nº 173-A, de
1995, que modifica o Capítulo da Administração PÚ
blica, acrescenta normas às Disposições Constitucio
nais Gerais e estabelece normas de transição; tendo
pareceres: da comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, pela admissibilidade, com emendas,

com declarações de voto dos Srs. Nilson Gibson,
Gerson Péres, Coriolano Sales, Jarbas Lima, Almino
Affonso, Régis de Oliveira, Jair Siqueira, Udson Ban
deira, Marcelo Déda, Milton Temer, Milton Mendes,
Matheus Schmidt, Vicente Arruda, Ênio Bacci, Harol
do Lima, Nestor Duarte, Aldo Arantes, Bonifácio de
Andrada, Zulaiê Cobra, Ivandro Cunha Lima e Ro
berto Magalhães (Relator: Sr. Prisco Viana); e da
Comissão Especial, pela aprovação, com substituti
vo, pela aprovação parcial das emendas apresenta
das na Comissão nºs 3, 6, 8,14,15,16,17,18,19,20,
22, 24, 25, 28, 30, 31, 33, 36,37, 38,40,
41,42,43,44,45,46,49,51.52,53,54, 56,57,58,59 e 60; e
pela rejeição das emendas nºS 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11,
12,13,21,23,26,27,29,32,34,35,39,47,48,50 e 61
com complementação de voto, contra os votos dos De
putados Régis de Oliveira, Vicente Cascione, Jair Bol
sonaro, Prisco Viana, Alexandre Cardoso, Marcelo
Déda, Maria Laura, Teima de Souza, Eurípedes Miran
da, Matheus Schmidt e Agnelo Queiroz. nada, Mat
heus Schmidt e Agnelo Queirós. A Deputada Elcione
Barbalho apresentou declaração de voto. o Deputado
Agnelo Queirós apresentou voto em separado. Apre
sentaram em conjunto votos em separado, os Deputa
dos Marcelo Déda, Maria Laura e Teima de Souza, e
os Deputados Matheus Schmidt e Eurípedes Miranda
(Relator: Sr. Moreira Franco).

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há so
bre a mesa e vou submeter a votos o seguinte

REQUERIMETNO DE DESTAQUE
(Bancada PSB)

Nº 17

Senhor Presidente,
Com base no art. 161, I e § 2º, do Regimento

Interno, requeremos destaque para votação em se
parado.

a) inciso XII do art. 37 constante do art. 3º do
Substitutivo:

Justificação

A alteração proposta pelo Relator implica em
suprimir, do texto constitucional, o atual inciso XII do
art. 37, que proíbe que os vencimentos do Poder Le
gislativo, e Judiciário sejam superiores aos do Poder
Executivo.

Fragiliza-se, assim, inteiramente o principio da
isonomia, por meio de sua supressão da CF, o que
permitirá que, a partir de uma política remuneratória
fixada para cada poder, como prevê o art. 39 pro
posta pelo Relator, cargos idênticos possam ter retri
buições distintas pela simples fato de pertencerem a
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Poderes diferentes. É necessário manter a isonomia, A questão do subteto fere principalmente a in-
regra básica que se vem buscando implementar há dependência dos Poderes. Fere de forma frontal a
mais de 30 anos, e impedir que os servidores do Le- questão das universidades estaduais e a inde-
gislativo e Judiciário recebem mais do que seus pendência do Judiciário. Eu até poderia levantar
equivalentes no Poder Executivo. questões e pedir a reflexão dos Deputados do Nor-

A nossa meta deve ser aperfeiçoar este dispo- deste. Quando se fala em diminuição de salário, re-
sitivo, mas jamais suprimi-lo. Substitui-lo por outra fere-à diminuição de qualidade do servidor público.
regra, como a do subteto proposta pelo Relator, terá Se achamos, num consenso, um teto nacional, por
como efeito será tornar o servidor sujeito à reduções que iríamos criar um teto para os Estados?
salariais abruptas sempre que, por uma simples lei Não há porque discutir a matéria. Cada um dos
ordinária, vier a ser fixado com subteto valor inferior Srs. Deputados tem suas convicções. Entendo ser
ao que ele esteja recebendo. fundamental a votação da matéria, por isso creio que

Sala das Sessões Alexandre Cardoso, Vice- não cabe mais reflexões. É fundamental a consciên-
Líder do PSB. cia de cada um sobre a necessidade de se tirar essa

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA _ Sr. Presiden- questão do subteto do substitutivo do eminente Re-
te, peço a palavra pela ordem. lator. A meu ver, é a maneira mais profunda de criar

mos nos Estados do Norte e Nordeste um incentivo,
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem inclusive para as universidades. Imaginem um pro-

V.Exa a palavra. fessor da Universidade Estadual do Pará ser punido
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL-PE. Sem apenas porque leciona numa universidade estadual?

revisão do orador.) - Sr. Presidente, havia matéria Será que isso é correto? Será que é justo tirar essa
sobre a mesa para ser votada em regime de urgên- qualidade do professor universitário do Nordeste?
cia, e sendo assim, esta tem prevalência sobre a Or- Portanto, é necessário que está matéria seja
dem do Dia. Gostaríamos de saber se realmente há decidida e votada. A vontade deste Plenário é extir-
essa matéria sobre a mesa, em regime de urgência par a questão do subteto do substitutivo do eminente
urgentíssima. Acredito que houve um engano. Relator.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Real- Por isso, encaminhamos o voto não'
mente, Deputado Inocêncio Oliveira, V.Exa tem ra- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Com a
zão, Vou colocá-Ia em votação. palavra o Relator da matéria, nobre Deputado Morei-

O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presi- ra Franco.
dente, peço a palavra pela ordem. O SR. MOREIRA FRANCO (Bloco/PMDB-RJ.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
V.Exa a palavra. Srs. Deputados, a matéria em votação naõ cria mais

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB-RJ. um conflito entre os Poderes. A proposta que se dis-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, não estou cute nesta Casa, em relação ao subteto, garante ao
fazendo ainda uma questão de ordem, mas entendo Poder Executivo o encaminhamento da proposta de
que a matéria foi anunciada e o requerimento deve teto e a sua política salarial, através do Governador
ficar para depois. e da Assembléia Legislativa. Garante também ao

Poder Legislativo a mesma iniciativa.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - V.Exa O Poder Judiciário não estará mais sob o co-

tem razão, nobre Deputado. A matéria foi anunciada,
votarei a urgência em seguida. mando do Poder Executivo, na medida em que o

Presidente do Tribunal terá também o poder e a ini-
O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Muito obri- ciativa de encaminhar a proposta à Assembléia Le-

gado, Sr. Presidente. gislativa. E estamos estendendo esse mesmo direito
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Com a ao Ministério Público.

palavra, para encaminhar a votação o Deputado Ale- Dessa forma, o destaque supressivo do Depu-
xandreCardoso. tado Alexandre Cardoso nada mais é do que, se

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB-RJ. aprovado, a tentativa de impedir que a sociedade
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, serei mui- brasileira saiba o salário da cúpula da administração.
to breve, porque a matéria está exaustivamente dis- O professor que ganha 100, 150 ou 200 reais não
cutida. Ontem mesmo estive conversando com o poderá saber que o Poder que lhe está pagando
Relator. esse salário miserável remunera outras categorias
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com salários muito altos. Se a sociedade não souber bém o Ministério Público da União - estabelecer ou
disso, não poderá exercer sua cidadania, não terá não o teto. Caberá a cada Poder decidir, de acordo
informações nem instrumentos para acabar com a com o atual texto da Constituição, a sua autonomia.
imoralidade afrontosa que é a diferença entre o mais Portanto, esta emenda visa a corrigir qualquer
alto e o mais baixo salário na administração pública. possível inconstitucionalidade que possa ser argüida

É lamentável o fato de a Oposição deixar-se perante o Supremo Tribunal Federal.
servir para que a sociedade não tome conhecimento A segunda questão, Sr. Presidente, é sobre a
das distorções, regalias e injustiças. Se aprovado o paridade, que já foi devidamente negociada, está fe-
destaque, a sociedade brasileira não terá um instru- chada.
mento para garantir justiça salarial, para diminuir a

Quanto à estabilidade, já estamos procurando
diferença entre o mais alto e o mais baixo salário,

um caminho que possa atender a todos e permita ao
para fazer com que professores, policiais, médicos,
dentistas, funcionários da administração pública pos- Estado fazer uma máquina administrativa a serviço

do cidadão e da sociedade, e não de grupos ou cor
sam ter a oportunidade de, em suas lutas salariais,
reivindicar salários mais altos, porque terão a possi- porações, para servir àqueles que pagam impostos e

devem ter, portanto, melhores serviços.bilidade de demonstrar à sociedade suas distorções
e diferenças. E o quarto e último ponto é o contrato de ges-

Portanto, para preservar esse direito, peço aos tão, para que determinadas empresas públicas, tan-
companheiros Deputados que votem contra o desta- to da administração direta como da indireta, possam
que, para que haja a possibilidade de vivermos num ser administradas por determinadas pessoas ligadas
ambiente de justiça salarial e de reconhecimento dos àquele órgão, para que assim possamos gerar em-
direitos daqueles que trabalham, mas que não fazem prego. Será uma nova modalidade de geração de
parte da cúpula, que não têm o acesso aos centros empregos e de gerir a máquina administrativa do
de decisão. País.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vo- Portanto, Sr. Presidente, essas quatro questõ-
tação o seguinte dispositivo destacado: es fundamentais devem de ser decididas não por um

Art. 3º quorum baixo, mas sim por um quorum que repre-
sente a vontade da maioria desta Casa."Art. 37 .

............................................................. Por isso, Sr. Presidente, com a responsabilida-
XII ..: a lei da União, dos Estados, do de de Líder do maior partido da base de sustentação

Distrito Federal e dos Municípios poderá es- do Governo, é que neste instante não gostaria da ar-
tabelecer limite remuneratório em valor infe- riscar em votação tão fundamental e importante para
rior ao previsto no inciso XI; a reforma administrativa. Portanto, declaro o Partido

.............................................................. da Frente Liberal em obstrução, para que assim, no
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como momento oportuno, com o quorum de 470 votos,

votam os Srs. Líderes? possamos saber a vontade da maioria e não ganhar
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL _ PE. em uma votação de quorum baixo, para que assim

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nós, dos possamos preservar a vontade do povo brasileiro,
partidos da base de sustentação do Governo, PFL, que escolheu seus legítimos representantes que
PMDB, PSOB, PPB E PTB, resolvemos agilizar a vo- aqui estão votando.
tação da reforma administrativa. Por isso, o Partido da Frente Liberal declara-se

Para isso, reunimo-nos e escolhemos quatro em obstrução.
pontos fundamentais para discutir. O primeiro item é O SR. GEDDEL VIEIRA LIMA (Bloco/PMDB -
o de hoje: o subteto, em que aprovaríamos o texto BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e
do ilustre relator, mas, em seguida, votaríamos a Srs. Deputados, é inquestionável a importância do
Emenda nº 63, subscrita por todos os Líderes da tema que estamos debatendo, ou seja, a questão do
base de sustentação, que permite a cada um dos subteto. É de suma importância que esta aprovação
Poderes da União, aos Estados e aos Municípios fa- se dê, para que preservemos princípios básicos e
zerem ou não o teto. Caberá a cada Poder decidir de importantes do Relatório do Deputado Moreira Fran-
acordo com o atual texto da Constituição a sua auto- co. Evoluímos muito nas discussões, a ponto de
nomia. Essa, sim, permite a cada um dos Poderes chegarmos um texto que representa de forma clara o
da República - União, Estados e Municípios, e tam- consenso da base de sustentação do Governo.
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Por reconhecermos, Sr. Presidente, Srfts e Srs. vem compreender o que desde o primeiro momento
Deputados, a importância deste tema é que consta- estamos aqui anunciando. Ou seja, esta CPI não é
tamos, de forma inequívoca, que o quorum da ses- uma iniciativa da Oposição, mas sim daqueles que
são de hoje é baixo, e uma matéria de tal importân- querem ver apurados fatos que, na verdade, trazem
cia não pode ser votada com este número, sob pena sérias dúvidas sobre a seriedade de inúmeros Parla-
de corrermos o risco de; numa eventualidade, não mentares desta Casa.
aprovarmos item fundamental da reforma administra- Por isso, Sr. Presidente, em nome do Bloco
tiva. Parlamentar de Oposição, digo: vamos instalar esta

Sr. Presidente, em função dessas razões e da CPIl Esta é a nossa posição.
responsabilidade que temos perante a Nação de O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi-
aprovarmos pontos fundamentais da reforma admi- são do orador.) - Sr. Presidente, nosso partido vai
nistrativa é que o PMDB se declara em obstrução, optar pela obstrução, baseado no fato de que, por
aguardando oportunidade mais apropriada para vo- ocasião da questão de ordem suscitada pelo emi-
tarmos a matéria. nente Deputado Marcelo Déda, verificamos modifica-

o SR. ALDO ARANTES (BlocolPCdoB - GO. ções substanciais e estruturais no projeto originário.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, uma das Com a queda de emendas aglutinativas, o mesmo
coisas que têm caracterizado a convivência entre fenômeno se processou. Temos que parar para ree-
maioria e minoria é o respeito aos acordos. Ontem, o xaminar a redação da paridade, um dos pontos altos
Líder da Maioria nos procurou para fazer um acordo: do nosso partido neste projeto. Queremos uma reda-
se chegássemos a ter 450 votos em plenário, a ção clara, transparente, em caráter absoluto, a fim
Maioria votaria ontem; caso contrário, se não che- de que os aposentados não sofram nenhum tipo de
gássemos aos 450 votos, haveria o compromisso, redução salarial, nem no presente, nem no futuro.
por parte da base do Governo, de votarmos a maté- Por outro lado, a questão da estabilidade está
ria hoje. a exigir uma reunião, a fim de que haja nova reda-

Sr. Presidente, o anúncio da posição do PFL e ção em que se integre a ampla defesa, no que diz
do PMDB de que os partidos encontram-se em obs- respeito à quebra da estabilidade por insuficiência
trução significa a ruptura de um acordo. Por isso, em de desempenho.
nome do Bloco Parlamentar de Oposição, em primei- Em terceiro lugar, Sr. Presidente, temos que
ro lugar, quero denunciar essa atitude e dizer que a examinar como está agora regido, após essas modi-
relação entre Maioria e Minoria só pode ser possível ficações, o contrato de gestão.
na base do respeito aos acordos. Com estas considerações eminentemente téc-

Em segundo lugar, em nome do Bloco, quero nicas e não políticas, não como medo de CPI, que,
dizer que esta não é a primeira vez que a base do se não for instalada hoje, poderá sê-Io amanhã, de-
Governo, a Maioria, que diz que não queremos votar c1aramos o partido em obstrução, que é um direito
as reformas, nega-se a dar quorum, e, portanto, a regimental e vem realmente a nos aproximar de uma
votar as tais reformas. redação melhor do projeto da reforma administrativa.

Em terceiro lugar, em nome do Bloco, quero O SR. SÉRGIO AROUCA (PPS - RS. Sem re-
denunciar os dois objetivos dessa manobra. Primei- visão do orador.) - Sr. Presidente, sempre se disse
ro, revela a incapacidade do Governo de votar a re- que este é um País surrealista, e cada vez mais
forma administrativa. Segundo, trata-se de manobra acredito nisso, porque é um País em que a Maioria
articulada pelo Palácio para esvaziar a questão da faz obstrução. Podemos chegar até, num certo mo-
CPI. O que está na ordem do dia e implica crise das mento, a dizer: que se entregue então o Governo à
instituições é a CPI. O que querem é esvaziar esta Minoria. Estive até tentado, como Líder do PPS, a
Casa, para que amanhã, ou na semana que vem, encaminhar a obstrução da obstrução, de tão surrea-
não haja aqui presença para exigir a instalação ime- lista que é este momento. Mas como acho que se
diata da CPI. está colocando para a opinião pública que o Con-

Estas são as palavras do Bloco Parlamentar de gresso não quer votar as reformas, cada qual assu-
Oposição. A Folha de S.Paulo, em editorial, exigiu a me suas responsabilidades: quem quer votar a refor-
CPI, assim como o Correio Braziliense, em sua pri- ma administrativa e quem não quer votá-Ia.
meira página, e esta é também a posição da OAB e Por isso o PPS encaminha o voto favorável à
de 97% da população de São Paulo. Temos a con- emenda do PSB, deixando registrado o voto -não-,
vicção de que os setores majoritários desta Casa de- mas que nossa vontade seria fazer obstrução da
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obstrução que assumir um Governo para administrar exemplo, duvido que haja um único Governador nes-
melhor este País. te País que pague salário sem saber o valor. Tenho

O SR. MATHEUS SCHMIDT - Sr. Presidente, certeza de que o Govemador Moreira Franco, quan-
peço a palavra pela ordem. do exerceu o cargo, tinha controle disso.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Não posso imaginar que esta emenda vai ex-
ExA a palavra. por algo que tem de ser público, pelo menos interna-

o SR. MATHEUS SCHMIDT (BlocoIPDT - RS. mente. Não vi, hora alguma, fundamento que leve os
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente... Governos Estaduais a terem competência para dizer

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ O Bloco que seus servidores devem ganhar menos do que o
já encaminhou, nobre Deputado Matheus Schmidt. teto profundamente discutido nesta Casa. Será que

o aluguel do servidor federal será maior do que o do
O SR. MATHEUS SCHMIDT - Não, o Bloco le- estadual? Será que temos de diminuir a qualidade

vantou uma questão de ordem e protesto, mas não do servidor estadual? Este tem competência diferen-
encaminhou. te? O auditor fiscal da Receita Federal tem de ter sa-

a SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce- lário idêntico ao fiscal de renda estadual? Não posso
di a palavra ap Deputado Aldo Arantes em nome do imaginar que o juiz federal tenha um limite remune-
Bloco. ratório maior do que o estadual. Isso fere de forma

O SR. MATHEUS SCHMIDT - Em nome do frontal a boa gestão. Não posso imaginar que um
Bloco... Deputado do Norte do País queira um titular de ca-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - V. Exª deira em universidade estadual ganhando menos do
me permite, nobre Deputado? Não quero abrir exce- que o da universidade federal, porque a qualidade
ção, porque da última vez o fiz e fui muito correta- do ensino está diretamente ligada ao salário.
mente instado a dar a palavra pela segunda vez aos O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
Líderes. vota o PSB?

O SR. MATHEUS SCHMIDT - Nobre Presi- O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presi-
dente, o PSB... dente, tenho absoluta certeza de que, apesar da reti-

a SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Deputa- rada de quorum pelo Líder Inocêncio Oliveira e por
do Matheus Schmidt, peço licença a V. ExA, com outros Líderes, não há negociação neste destaque.
todo o respeito que lhe dedico, pela sua vida pública O PSB mantém o destaque e tem absoluta certeza
e pelas suas qualidades pessoais, mas dei a palavra de que em qualquer momento da' reforma, voltando
ao Deputado Aldo Arantes para encaminhar como às votações, a palavra do Líder está garantida. Será
Líder do Bloco. Não havia questão de ordem a ser o primeiro destaque a ser votado com a mesma re-
encaminhada. Peço licença a V. Ex!! Desta vez não dação dada ao destaque pelo Partido Socialista Bra-
terei o prazer de ouvi-lo. sileiro.

O SR. ALDO ARANTES - Sr. Presidente, Não há a menor chance de negociação no des-
peço a palavra pela ordem. taque em tela. Por isso, o PSB vota Mnão· ao texto e

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. MsimMao destaque.
Exl' a palavra. O SR. AÉCIO NEVES {PSDB - MG. Sem revi-

O SR. ALDO ARANTES (BlocolPCdoB - GO. são do orador.) - Sr. Presidente, não posso deixar
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, apenas de concordar com o que disse o nobre Líder do
não anunciei o voto. Gostaria - era isso que o Depu- PPS. Há realmente um enorme componente de sur-
tado Matheus Schmidt ia fazer - de dizer que o voto ' realismo nesta sessão. '
do Bloco Parlamentar de Oposição é ·não·. É exata- Ouvi agora há pouco o Líder do PCdoB, por
mente essa a posição do Bloco Parlamentar. quem tenho enorme respeito, do alto da sua repre-

a SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ. sentatividade, querer dizer à Oposição o momento
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, tenho em que ela deve votar essa ou aquela matéria. Está
mantido com o relator alguns entendimentos sobre a absolutamente claro para a sociedade nosso empe-
reforma administrativa. Quanto a dizer que o texto nho para colocar em votação a reforma administrati-
vai expor o salário da administração pública, não va, apesar da dificuldade do diálogo, do entendimen-
consegui até agora alguém que me mostrasse isso, to, inclusive com o Bloco da Oposição.
porque essa é uma competência do próprio Executi- Está muito claro hoje aqueles que não querem,
'vá. Se se quer expor o salário do Executivo, por de forma alguma, os avanços da reforma administra-
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tiva e por essa posição serão julgados, como nós se- Estamos, portanto, em obstrução, Sr. Presiden-
remos, pelas nossas posições. te. (Palmas.)

É preciso que fiquem muito claros os compro- O SR. ARLINDO VARGAS (PTB - RS. Sem
missos assumidos, porque o PSDB os têm cumprido revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Tra-
integralmente. E o compromisso assumido pela Opo- balhista Brasileiro está consciente da sua responsa-
sição, no momento novo que passamos a viver nes- bilidade para com a Nação e entende que os itens a
ta Casa, um compromisso de procedimento, era de serem votados hoje são extremamente importantes
que não inverteríamos a pauta da Ordem do Dia e e precisam de um quorum altamente elevado para
não colocaríamos - o que poderíamos fazer por ser representar a vontade do povo brasileiro.
Maioria - qualquer outro assunto, qualquer outra O Partido Trabalhista Brasileiro também se de-
medida para ser analisada antes da questão do sub- clara em obstrução.
teto. Este foi o entendimento, o acordo do qual parti- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -A Presi-
cipamos e estamos honrando. Mas a reforma admi- dência solicita a todos os Srs. Deputados que to-
nistrativa, em toda sua dimensão, será analisada de- mem seus lugares, a fim de ter início a votação pelo
mocraticamente pelo Plenário desta Casa, mas na sistema eletrônico.
hora e no momento em que acharmos que ela pode Os Srs. Deputados que se encontram nas ban-
ser avaliada, em que o quorum corresponder à cadas queiram registrar seus códigos de votação.
grandiosidade, à importância dessa transformação Srs. Deputados, queiram selecionar os seus
histórica ora em curso. Essa tutela, não aceito, de votos.
forma alguma, de querer vincular a questão da refor,.
ma administrativa, que tem suas conseqüências cla- Os Srs. Deputados que se encontram nas ban-
ras para a sociedade, com questões circunstanciais cadas queiram acionar o botão preto no painel até
e conjunturais, como, por exemplo, a questão políti- que as luzes do posto se apaguem.
ca atual, mais um ledo engano: Vamos estar nego- Os Srs. Deputados que ainda não registraram
ciando com a Oposição sempre que ela nos der os seus votos queiram fazê-lo nas bancadas que es-
essa oportunidade, acordo de procedimento, mas, tiverem com as luzes acesas. O procedimento é o
se continuarmos dando ouvido ao que foi dito agora, mesmo dos postos avulsos: registrar código de vota-
é bem possível que daqui a pouco o nobre Líder do ção, selecionar o voto e apertar o botão preto.
PCdoB queira dizer de que forma a Maioria deve se Os Srs. Deputados que não registraram os
pronunciar e votar. seus votos queiram fazê-lo nos postos avulsos.

Sr. Presidente, estamos em obstrução por uma O SR. PAULO ROCHA - Sr. Presidente, peço
questão muito simples. Não há subterfúgio algum. a palavra pela ordem.
Estamos exercendo a legitimidade do nosso manda- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
to parlamentar. Não votamos porque o quorum é ExA a palavra.
inadequado e não nos dá um mínimo de garantia de O SR. PAULO ROCHA (BlocolPT - PA. Sem
que vamos poder enfrentar e vencer as corporações revisão do orador.) - Pela grandiosidade da Casa,
e os privilegiados. Dessa forma o PSDB encaminha votaremos -não-, Sr.. Presidente.
pela obstrução e pede aos Líderes da Oposição que O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi-
continuem tendo o mesmo procedimento de algumas são do orador.) - O PPB está em obstrução, Sr. Pre-
semanas atrás, quando inauguramos uma fase nova sidente.
de relacionamento respeitoso, na qual os acordos O SR. INÁCIO ARRUDA (BlocolPCdoB - CE.
são honrados, e que esses microfones não sirvam Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, para que
apenas para manifestações pessoais e de fundo me- possamos agilizar as votações nesta Casa, a Oposi-
ramente político. ção recomenda a todos os seus Parlamentares que

Concluo dizendo que essa questão da reforma compareçam ao plenário para votar e que votem
administrativa é de suma importância para o País e -não-.
encontraremos o momento adequado para colocá-Ia O SR. PEDRO VALADARES (PSB - PE. Sem
em votação - para ganhar ou perder -, mas ela é revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSB encami-
absolutamente distinta de outras questões políticas nha o voto -não-.
que serão, a seu tempo e da forma que a Maioria O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA (PFL - PE:
desta Casa determinar, resolvidas em benefício do Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL de:-
País. clara-se em obstrução.
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O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi- neste momento em relação à compra de votos para
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB também se aprovar a emenda da reeleição.
declara em obstrução. Por isso, o Bloco da Oposição convoca seus

O SR. SILVIO TORRES (PSDB - SP. Sem re- Deputados para comparecerem ao plenário e votar.
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB comuni- O Presidente está paciente, esperando que to-
ca a seus Parlamentares que está em processo de dos compareçam, para que a Oposição demonstre
obstrução e àqueles que não se encontram ao Ple- ao Brasil que tem interesse em decidir as questões.
nário que não precisam vir. Não temos medo de decidir. Já perdemos muitas vo-

O SR. ARLINDO VARGAS (PTB - RS. Sem tações, mas não temos corrido das votações. E o
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB declara- Governo, com essa maioria esmagadora, por conta
se em obstrução. de um probleminha desses, uma denunciazinha, já

O SR. PEDRO VALADARES (PSB - SE. Sem fica com receio de votar.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSB informa Por isso, conclamamos nossa base a compare-
aos Deputados da base governista que eles não se cer ao plenário, votar e decidir sobre essas impor-
considerem dispensados. Tão logo o quorum seja tantíssimas questões que estão em tela com a refor-
atingido, votaremos. Por isso é bom que S. ExAs ma administrativa.
aguardem aqui, porque podem ser prejudicados.

O PSB vota .não.. O voto da Oposição é ·não·.
A SRA. MARIA ELVIRA (BlocoIPMDB - MG.

O SR. PADRE ROQUE - Sr. Presidente, peço Sem revisão da oradora.) _ Sr. Presidente, o Blo-
a palavra pela ordem. colPMDB continua em obstrução.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. O SR. NILMÁRIO MIRANDA _ Sr. Presidente,
EX- a palavra.

O SR. PADRE ROQUE (Bloco/PT _ PRo Sem peço a palavra pela ordem.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, no meio desse O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
tiroteio todo, pelas maravilhas acontecidas no Con- EX- a palavra.
gresso, principalmente protagonizadas pelos Blocos O SR. NILMÁRIO MIRANDA (BlocolPT - MG.
governistas, confundi-me. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Comis-

Na hora da votação, votei ·sim·, e meu voto é são de Direitos Humanos constituiu subcomissão
-não·. Quero retificar meu voto, exatamente para composta de sete Deputados que irá a São Paulo
que o Bloco governista saiba que ainda há Oposição amanhã visitar o CDHU, a fim de averiguar os inci-
nesta Casa. dentes que levaram ao assassinato de três sem teto.

O SR. INÁCIO ARRUDA - Sr. Presidente, Essa subcomissão, coordenada por mim e no-
peço a palavra pela ordem. meada pelo Deputado Pedro Wilson, é composta pe-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. los Deputados Fernando Zuppo, Fernando Gabeira,
EX- a palavra. Luiz Eduardo Greenhalgh, João Paulo, Marta Suplicy

O SR. INÁCIO ARRUDA (BIocoIPCdoB - CE. e Dalila Figueiredo. Estendemos o convite também a
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de Deputados de outras legendas que quiserem partici-
Oposição convoca seus Deputados a comparecerem par da subcomissão.
ao plenário. Estamos numa votação importantíssima Ela sairá às 9h, em avião da TAM, e irá direto
da reforma administrativa, proposta do Governo Fer- ao CDHU. Pediremos para falar com o Governador
nando Henrique Cardoso, e precisamos votar. Mário Covas, com o Secretário de Segurança e to-

a povo brasileiro está observando os Deputa- maremos todas as providências necessárias para
dos e não está entendendo essa atitude do Governo que esta Casa não se omita perante fato tão grave
de enviar proposta ao Parlamento e ver seus Depu- como o incidente de São Paulo.
~dos não comparecerem em plenário para votar. Mostraremos que não se trata de situação ou

Tenho certeza de que os Parlamentares não oposição. Os direitos humanos estão acima de parti-
estão com receio algum de CPI. Todos vão assinar o dos políticos ou de situação ou oposição. Eles cons-
pedido de instalação. Ninguém quer esvaziar o Palá- tam da nossa Constituição, são direitos universais.
cio do Planalto nem Brasília ou mandar os Deputa- Não podemos abrir mão, em momento algum, por
dos para casa mais cedo. Todos querem votar e causa de considerações políticas menores, de nos
também apurar as denúncias que estão sendo feitas fazermos presentes amanhã em São Paulo.
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Convidamos os deputados Antônio Carlos Pan- cia, sobretudo de alguém que luta e que dedicou
nunzio, Tuga Angerami, José Aníbal, Parlamentares toda uma vida em prol da defesa dos direitos huma-
de todos os partidos, para, às 9 horas, viajarmos a nos. S. ExA não seria capaz, a essa altura, de tentar
São Paulo, onde faremos tudo o que for necessário corocar qualquer obstáculo para que os fatos fossem
para que esta Casa se represente num aconteci- investigados.
menta da maior importância na área de direitos hu- O SR. BASíuo VILLANI - Sr. Presidente,
manos. peço a palavra pela ordem.

Faço esta comunicação à Casa e convido to- O SR. PRESIDENTE (Michel Te~r) - Tem V.
dos os companheiros a compor essa subcomissão. Exi' a palavra.

O SR. SIMÃO SESSIM - Sr. Presidente, peço O SR. BASíuo VILLANI (PSDB - PRo Sem
a palavra pela ordem. revisão do orador.) - Sr. Presidente, registrei ante-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. riormente meu voto no painel, e, como Deputado dis-
Exi' a palavra. ciplinado que sou, seguindo orientação do meu Lí-

O SR. SIMÃO SESSIM (PSDB - RJ. Sem revi- der, desejo registrar minha presença declarando-me
são do orador.) - Sr. Presidente, votei, e não apare- em obstrução.
ceu meu voto. Fui votar na bancada e acusou código O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Deputa-
duplicado. Peço a V. Ex' que me dê oportunidade de do Basílio Villani, sua presença está registrada.
votar ao microfone. O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden-

Meu voto é -não-. te, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michet Temer) - Regis- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

trado o voto de V. Ex', nobre Deputado. Exi a palavra.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZlO - Sr. O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Presidente, peço a palavra pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, neste mo-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. mento em que há muitos Deputados no plenário e
Ex!! a palavra. que a maior parte dos Parlamentares encontra-se

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO em seus gabinetes, gostaria de informar que, após a
(PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi- decisão de V. ExA, teremos amanhã sessão extraor-
dente, gostaria de informar a esta Casa, com a dinária às 9h, no painel eletrônico.
aquiescência de V. Ex', que há poucos instantes tive Em seguida, Sr. Presidente, quero dizer à Opa-
oportunidade de falar com o Governador Mário Co- sição que cumprimos todos os acordos acertados.
vas e S. Ex', numa demonstração da maior boa von- Em momento algum disse que iríamos fazer um
tade, pediu-nos que infonnássemos que a Assem- acordo com o nobre Deputado Alexandre Cardoso,
bléia Legislativa do Estado de São Paulo já consti- para possibilitar a votação da emenda aglutinativa
tuiu comissão para averiguar 05 fatos decorrentes do de autoria de todos os Líderes da base de sustenta-
episódio, por cumprimento de ordem judicial, e que ção do Govemo a respeito do subteto. E esse quo-
já está trabalhando na questão. rum era muito baixo para fazê-lo.

S. Ex!! disse que finalmente saiu nesta rnadru- Os partidos da base de sustentação do Gover-
gada acordo com os invasores do conjunto do no querem votar a reforma administratiya o mais ra-
COHU, quando se verificou que, de um total de 480 pidamente possível e farão entre os dias 4 e 5, mas
famflias, apenas 25 não têm para onde ir. Certamen- com um quorum que/permita que essa, votação rep-
te, agora, elas já têm destino. rasente a vontade da maioria da Casa.,

O Governador ainda convidou não só os repre- Sr. Presidente, eram esses os esclarecimentos
sentantes da Subcomissão formada pela Comissão que gostaríamos de prestar.
de Direitos Humanos, mas todos os Parlamentares O SR. JOSÉ MAURfclO _ Sr. Presidente,
que tiverem interesse de ir a São Paulo. Todos se-
tão recebidos por S. Ex', pelo Secretário de Segu- peço a palavra pela ordem.
rança Pública, pelo Presidente do CDHU e por com O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
quem mais os Parlamentares Federais tiverem inte- EXª a palavra.
resse em falar. O SR. JOSÉ MAURíCIO (Bloco/PDT - RJ.

Sr. Presidente, o Governador Mário Covas está Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero reti-
dando uma demonstração de abertura e transpafên- ficar o meu voto. Voto -não-.
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o SR. JURANDVR PAIXÃO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem. ,

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -,Tem V.
Ex!' a palavra.

O SR. JURANDVR PAIXÃO (BlocoIPMDB 
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gosta
ria de dizer que estou presente em sessão, mas
acompanho a posição adotada pelo partido.

O SR. OCTÁVIO ELlSIO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -::- Tem V.
Ex! a palavra.

O SR. OCTÁVIO ELlSIO (PSDB - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, V. Ex!, aten
dendo a requerimento de minha autoria, nomeou
uma Comissão Externa para acompanhar o 111 En
contro das Américas, ocorrido em Belo Horizonte se
mana passada.

Os membros da Comissão acompanharam a
reunião, depois de cumprir a obrigação de votar
itens da reforma administrativa até quinta~feira pela
manhã.

Tendo em vista a designação dessa Comissão,
estou entregando à Presidência o relatório das ativi
dades que tivemos, cumprindo as determinações da
portaria, nomeada por V. Ex!! .

Além disso, estou apresentando dois requeri
mentos. Em primeiro lugar, solicito a V. EXª que crie
uma Comissão Permanente para acompanhar o pro
cesso de negociação da ALCA. Em segundo lugar,
requeiro ao Deputado Luís Eduardo,.Presidente da
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Na
cional, que convoque' o Ministro Luiz Felipe Lam
préia a vir a esta Casa, para que todos os Deputa
dos tomem conhecimento do 111 Encontro das Améri
cas e dos grandes avanços que lá tivemos.

Estou convencido de que a posição brasileira,
a posição do Mercosul e especialmente a competên
cia do Ministro Luiz Felipe Lampréia foram funda
mentais para que chegássemos a uma conclusão
vitoriosa no encontro de Belo Horizonte.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está
encerrada a votação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Presi-
dência vai proclamar o resultado da votação:

VOTARAM:
Sim: 06
Não: ·98
Abstenções:..•.................... 07
Total: 111
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Não houve quorum, eS!~i:mtoadiada a vo-
tação do dispositivo a que se refere o DVS nº 17,
para a a próxima sessão.

VOTARAM OS SEGUINTES SENHO
RES DEPUTADOS:

Amapá

Eraldo Trin1ade - PPB - Abstenção
Gervásio Oliveira - PSB - Não
Raquel Capiberibe - PSB - Não
Sérgio Barcellos - PFL - Abstenção

Pará

Antônio Brasil- Bloco - PMDB - Não
Elcione Barbalho - Bloco - PMDB - Não
Gerson Peres - PPB - Sim
Giovanni Queiroz - Bloco - PDT - Não
Paulo Rocha - Bloco - PT - Não
Socorro Gomes - Bloco - PCdoB - Não

Rondônia

Eurípedes Miranda - Bloco - PDT ~ Não
Expedito Júnior - PL - Não

Tocantins

Paulo Mourão - PSDB - Sim

Maranhão

Haroldo Sabóia - Bloco - PT- Não
Neiva Moreira - Bloco - PDT - Não

Ceará

Inácio Arruda - Bloco - PCdoB - Não
José Pimentel- Bloco - PT - Não

Paraíba

José Luiz Clerot - Bloco - PMDB - Não

Pernambuco

.Fernando Ferro - Bloco - PT - Não
Fernando Lyra - PSB - Não
Gonzaga Patriota - PSB - Não
Humberto Costa - Bloco' - PT - Não
João Colaco - PSB - Sim
Nilson Gibson - PSB - Não
Ricardo Heráclito - PSB - Não
Vicente André Gomes - PSB - Sim

Sergipe

Bosco França - PMN - Não
Marcelo Deda - Bloco - PT - Não
Pedro Valadares - PSB - Não
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Bahia

Alcides Modesto - Bloco - PT - Não
Coriolano Sales - Bloco - POT - Não
Haroldo Lima - Bloco - PedoB - Não
Jaques Wagner - Bloco - PT - Não
Luiz Alberto - Bloco - PT - Não
Prisco Viana - PPB - Não
Sérgio Carneiro - Bloco - POT - Não
Walter Pinheiro - Bloco - PT - Não

Minas Gerais

Joana Oare - Bloco - PT - Não
João Fassarella - Bloco - PT - Não
Marcos Lima - Bloco - PMOB - Não
Nilmário Miranda - Bloco - PT - Não
Sandra Starling - Bloco - PT - Não
Sérgio Miranda - Bloco - PCdoB - Não
Silvio Abreu - Bloco - POT - Não
Tilden Santiago - Bloco - PT - Não

Espírito

João Coser - Bloco - PT - Não
Luiz Buaiz - PL - Não

Rio de Janeiro

Alexandre Cardoso - PSB - Não
Álvaro Valle - PL - Não
Carlos Santana - Bloco - PT - Não
Fernando Gabeira - PV - Não
Fernando Lopes - Bloco - POT - Não
Jair Bolsonaro - PPB - Não
Jandira Feghali - Bloco - PCdoB - Não
José Maurício - Bloco - POT - Não
Lindberg Farias - Bloco - PCdoB - Não
Márcia Cibilis Viana - Bloco - POT - Não
Milton Temer- Bloco - PT - Não
Miro Teixeira - Bloco - POT - Não
Noel de Oliveira - Bloco - PMOB - Não
Osmar Leitão - PPB - Não
Sérgio Arouca - PPS - Não
Simão Sessim - PSOB - Não.

São Paulo

Arlindo Chinaglia - Bloco - PT - Não
Arnaldo Faria de Sá - PPB - Não
Carlos Nelson - Bloco - PMOB - Abstenção
Eduardo Jorge - Bloco - PT - Abstenção
Fernando Zuppo - Bloco - POT - Não
Ivan Valente - Bloco - PT - Não
Jair Meneguelli - Bloco - PT - Não

João Paulo - Bloco - PT - Não
José Augusto - Bloco - PT - Não
José Genoíno - Bloco - PT - Não
José Machado - Bloco - PT - Não
Luciano Zica - Bloco - PT - Não
Luiz Eduardo Greenhalgh - Bloco - PT - Não
Marta Suplicy - Bloco - PT - Não
Michel Temer - Bloco - PMOB - Abstenção
Valdemar Costa Neto - PL - Não

MaIo Grosso

Gilney viana - Bloco - PT - Não

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - Bloco - PCdoB - Não
Augusto Carvalho - PPS - Não
Chico Vigilante - Bloco - PT - Não
Maria Laura - Bloco - PT - Não

Goiás

Aldo Arantes - Bloco - PCdoB - Não
João Natal- Bloco - PMOB - Não
Jovair Arantes - PSOB - Abstenção
Oreino Gonçalves - Bloco - PMOB - Não
Pedro Wilson - Bloco - PT - Não

Paraná

Fernando Ribas Carli - Bloco - POT - Não
Hermes Pareianello - Bloco - PMOB - Não
Max Rosenmann - Bloco - PMOB - Sim
Nedson Micheleti - Bloco - PT - Não
Padre Roque - Bloco - PT - Sim

Santa Catarina

Oéreio Knop - Bloco - POT - Abstenção
Milton Mendes - Bloco - PT - Não
Serafim Venzon - Bloco - POT - Sim
Vânio dos Santos - Bloco - PT - Não

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - Bloco - PT - Não
Adylson Motta - PPB - Não
Airton Oipp - Bloco - POT - Não
Carlos Cardinal - Bloco - POT - Não
Enio Bacci - Bloco - POT - Não
Fetter Júnior - PPB - Não
Jair Soares - PPB - Não
Jarbas Lima - PPB - Não
Luiz Mainardi - Bloco - PT - Não
Matheus Schmidt - Bloco - POT - Não
Miguel Rossetto - Bloco - PT - Não



CARLOS NELSON - Projeto de lei que estabe
lece condições para o financiamento de empreendi
mentos habitacionais com recursos públicos e dá ou
tras providências.

MIRO TEIXEIRA - Requerimento de informa
ções ao Ministério do Planejamento e Orçamento so
bre alienação de ações do capital social da Compa
nhia Vale do Rio Doce.

FLÁVIO PALMIER DA VEIGA - Projeto de lei
que denomina Rodovia Almirante Heleno Nunes o
trecho rodoviário conhecido como Rio-Teresópolis
Além Paraíba, Estado do Rio de Janeiro.

Projeto de lei complementar que altera a Lei
Complementar nº 64, de 1990, reduzindo para dois
meses o período de desincompatibilização para can
didatura a cargos eletivos.
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Paulo Paim - Bloco - PT - Não de Santana, Estado da Bahia, para combate ao de-
Renan Kurtz - Bloco - PDT - Não semprego.

Indicação ao Ministério da Saúde de envio de
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - remédios ao Hospital Clériston Andrade, em Feira de

Apresentação de proposições Santana, Estado da Bahia.

Os Srs. Deputados que tenham proposições a CUNHA BUENO - Requerimento ao Presiden-
apresentar queiram fazê-lo. te da Câmara dos Deputados de encaminhamento à

APRESENTAM PROPOSiÇÕES OS SENHO- Comissão de Relações Exteriores de documentação
referente ao Requerimento de Informações n2 1.847,RES:
dirigido ao Ministério da Fazenda.

CLÁUDIO CAJADO - Projeto de lei que dispõe Requerimento ao Presidente da Câmara dos
sobre o exame preventivo de acuidade visual nos Deputados de encaminhamento à Comissão de Eco-
estabelecimentos públicos de ensino fundamental. nomia, Indústria e Comércio de documentação refe-

HERMES PARCIANELLO - Requerimento de rente ao Requerimento de Informações n2 1.847, di-
informações ao Ministério do Trabalho sobre a apli- rigido ao Ministério da Fazenda.
cação dos recursos do Programa de Geração de ALEXANDRE SANTOS _ Requerimento de in-
Emprego e Renda - PROGER. formações ao Ministério da Saúde sobre a Fundação

JÚLIO REDECKER - Projeto de lei que altera Instituto Oswaldo Cruz - FIOCRUZ.
o art. 12 da Lei n2 7.064, de 1982, estendendo as re- Requerimento de informações ao Ministério da
gras deste diploma legal a todas as empresas que Fazenda sobre operações com títulos do Município
venham a contratar ou transferir trabalhadores para do Rio de Janeiro.
prestarem serviço no exterior. FERNANDO GABEIRA _ Projeto de lei que dis-

Projeto de lei que dispõe sobre os efeitos no põe sobre a obrigatoriedade de aquisição de títulos
contrato de trabalho da aposentadoria voluntária. publicados no País pelas bibliotecas das instituições

Projeto de lei complementar que dispõe sobre de ensino superior.
a estabilidade decorrente de acidente do trabalho e PAULO ROCHA - Requerimento de informaçõ-
de doença profissional ou do trabalho. es ao Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos

Indicação ao Ministério da Previdência e Assis- Hídricos e da Amazônia Legal sobre construção de
tência Social de permissão do arquivamento de do- rodovia em área indígena.
cumentos exigidos pelo Instituto Nacional de Seguro Requerimento de informações ao Ministério
Social na forma prevista na Lei n9 5.433, de 1968. dos Transportes sobre construção de rodovia em

ELIAS MURAD - Projeto de lei que altera dis- área indígena.
positivos das Leis n2s 9.249 e 9.250, de 1995, ati- Requerimento de informações ao Ministério da
nentes à dedutibilidade de contribuições e doações Justiça sobre construção de rodovia em área indíge-
na formação da base de cálculo do Imposto de Ren- na.
da das pessoas físicas e jurídicas.

JOÃO PAULO - Projeto de lei que dispõe so
bre a suspensão do contrato de trabalho por prazo
determinado nas situações que especifica e determi
na outras providências.

Requerimento de informações ao Ministério do
Planejamento e Orçamento sobre contratação, pelo
BNDES, de advogados para defesa da instituição no
leilão da Companhia Vale do Rio Doce.

SÉRGIO CARNEIRO - Indicação ao Ministério
do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da
Amazônia Legal de adoção de providências para ins
talação de dessalinizadores nos programas de fo
mento à agropecuária do Banco do Nordeste.

Indicação ao Ministério do Trabalho de assina
tura de convênio com a Prefeitura Municipal de Feira



MARISA SERRANO - Requerimento de infor
mações ao Ministério das Relações Exteriores sobre
execução de> Acordo para a Conservação da Fauna
Aquática nos Cursos dos Rios Limítrofes, celebrado
entre óBrasil e o Paraguai.

, Projeto de lei que inclui no Plano Nacional de
Viação o trecho rodoviário que menciona, no Estado
de Mato Grosso do Sul. '

DOS SRS. LfDERES - Requerimento ao Presi
dente da Câmara dos Deputados de urgência para
tramitação do,Projeto de Lei n2 3.100, de 1997, de
autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a con
cessão de subvenção econômica a produtores de
borracha natural, e dá outras providências.

Requerimento ao Presidente da Câmara dos
Deputados de urgência para tramitação do Projeto
de Lei nº 3.106, de 1997, de autoria do Poder Exe
cutivo, que dispõe sobre a transferência da Escola
de Enfermagem de Manaus para a Fundação Uni
versidade do Amazonas, e dá outras providências.

INÁCIO ARRUDA - Requerimento de informa
ções ao Ministério da Fazenda sobre operações de
crédito no âmbito do Programa Nacional de Fortale
cimento da Agricultura Familiar - PRONAF, realiza
das no Estado do Ceará.
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MURILO DOMINGOS - Projeto de lei que au- RICARDO BARROS - Projeto de lei que dis-
toriza a utilização de 80% do FGTS após oito anos põe sobre a instituição do Dia Nacional da Famflia e
de recolhimento. dá outras providências.

MURILO DOMINGOS E OUTROS - Proposta JOSÉ PIMENTEL - Requerimento de informa-
de emenda à Constituição que dá nova redação ao ções ao Ministério da Educação e do Desporto sobre
inciso LXXVI do art. 59 a desativação do Curso de Estatística da Escola

Técnica Federal do Piauí.
VALDIR COLATIO - Projeto de lei que altera o

art. 452 da Consolidação das Leis do Trabalho. LUCIANO ZICA - Requerimento de informaçõ-
es ao Ministério Extraordinário de PolítiCa Fundiária

Projeto de lei que dispõe sobre a reserva de sobre direito de posse no bairro Barro Branco, Muni-
vagas especiais para deficientes físicos nos estacio- cípio de Ribeirão Grande, Estado de São Paulo.
namentos públicos. PAULO PAIM - Projeto de lei que dispõe sobre

BENEDITO GUIMARÃES - Indicação ao Po- a profissão de entregador de jornais, revistas e catá-
der Executivo de envio ao Congresso Nacional de logos telefônicos.
projeto de lei para denominação da BR-163 de Ro-
dovia Deputado Sylvio Braga, ligando as cidades de PROJETO DE LEI N23.137, DE 1997
Santarém, Estado do Pará, a Cuiabá, Estado de (Do Sr. Cláudio Cajado)
Mato Grosso. Dispõe sobre o exame preventivo de

FÁTIMA PELAES - Requerimento de informa- acuidade visual nos estabelecimentos
ções ao Ministério da Saúde sobre repasse de recur- públicos de ensino fundamental.
sos referentes ao pagamento do abono de 25% das O Congresso Nacional decreta:
AIH ao Estado do Amapá. Art. 19 Nos estabelecimentos públicos de ensi-

Requerimento de informações ao Ministério do no fundamental é obrigatório o exame preventivo de
Trabalho·sobre convênios e prestações de contas de acuidade visual.
recursos liberados ao Governo do Estado do Ama- Parágrafo úniCo. O exame preventivo de acui-
pá. dade visual será feito nos primeiros trinta dias do

ano letivo.
Art. 29 O Poder Executivo regulamentará a pre

sente lei no prazo de noventa dias a contar da data
de sua publicação.

Art. 39 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação. ,

Art. 42 Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

A proposição que ora apresento visa diminuir
substancialmente a evasão escolar, que, segundo a
Organização Mundial de Saúde (OMS) atinge, só no
Nordeste brasileiro, 17% dos alunos do ensino fun
damentai e 22% dos de ensino médio, que aban
donam a escola por causa de problemas de visão.

Os defeitos de refração, como a hipermetro
pia, ocorrem comumente entre crianças e, segun
do os oftalmologistas, podem ser detectados até
antes da alfabetização, pela professora, bastando,
para tanto, tapar um dos olhos da criança e se uti
lizar da "Tabela de Snellen" a um distância de cin
co metros. Se a criança tiver dificuldades de identi
ficar o que está escrito, deverá ser encaminhado
ao oftalmologista.

O exame de acuidade visual é·muito simples
e não só pode como deve ser aplicado no início ~p
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ano letivo, com evidente vantagem para a melhoria
do aproveitamento escolar. Por se tratar, ainda, de
uma medida preventiva de custo praticam~nte zero
para a escola, conto com o apoio de meus pares
para sua aprovação.

Sala das Sessões, 14 de maio de 1997. - De
putado Cláudio Cajado, PFUBA.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 2.393, DE 1997

(Do Sr. Hermes Parcianello)

Solicita informações ao Senhor Mi
nistro do Trabalho sobre a aplicação dos
recursos do Programa de Geração de
EmprE,go e Renda - PROGER, nos Esta
dos da Federação, nos exercícios de
1995/1996 e 1997.

Senhor Presidente:Com respaldo no art. SO da
Constituiçãó Fecteral, e nos arts. 115 e 116 do Regi
mento Interno, requeiro a Vossa Excelência seja en
caminhado ao Sr. Ministl'O do Trabalho o seguinte
pedido de informações:

a) qual o volume de recursos do Programa de
Geração de Emprego e Renda - PROGER, repassa
do a cada um dos Estados da Federação, nos exer
cícios de 1995, 1996 e 1997;

b) qual a proporção dos recursos aplicados em
comparação' com a popülação economicamente ati
va e com a população desempregada, Estado por
Estado; e

c) quantos projetos foram efetivamente consoli
dados com o' Programa e qual o respectivo número
de empregos gerados.

Sala das.·Sessões, 2.1 de maio de 1997. .,... De
putado Hermes Parcianello.

PROJETO DE LEI N2 3.138, DE 1997
'(Do Sr. Júlio Redecker)

Altera o art. 12 da Lei n2 7.064, de 6
de d~zembro de 1982, estendendo as re
gras .deste diploma legal a todas as em
pre~$ que venham a contratar ou trans
ferir. trabalhadores para prestarem servi
ços no exterior.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Ocaput do art. 12 da Lei n2 7.064, de 6

de' dezembro de 1982, que dispõe sobre a situação
de trabalhadores contratados ou transferidos para
prestar serviços no exterior, passa a vigorar com a
Sêguinte redação:

"Art. 112 Esta Lei regula a situação de trabalha
dores contratados no Brasil, ou tran·;::teridos por seus
empregadores, para prestar serviços no exterior.·

Art. 22 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 32 Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

A Lei nº 7.064, de 6-12-82, regulamenta ape
nas o trabalho, no exterior, de brasileiros contrata
dos por empresas prestadoras de serviços de enge
nharia, inclusive consultoria, projetos e obras, mon
tagens, gerenciamento e congêneres.

O Estado moderno tem aperfeiçoadi, cada vez
mais, o exercício do diálogo, especialmente, em vir
tude da complexidade das relações econõmicas e do
desenvolvimento das atitudes políticas que regem o
mundo contemporâneo.

Já ficou definitivamente para trás a época em
que os Estados, empresários e trabalhadores restrin
giam suas atividades aos limites estreitos, demarca
dos pelas fronteiras terrotoriais. Cada veaz amis, à
medida em que oi engenho humano desenvolve,
amplia e aperfeiçoa os meios cde comunicação e de
transporte, as relações internacionais wse intensifi
cam, aproximando, constantemente, os homens e os
países.

O Direito do Trabalho deve .seguir o destino
histórico da internacionalização. Por isso achamos
que é de extrema importância estendermos os dis
positivos da Lei nº 7.064/82 a todos as empr~sas

que vierem a firmar contratatos intemacionais e que
necessitam contratar ou transferir trabalhadores bra
sileiros para prestarem serviço no exterior.

Isso posto, contamos com o apoio dos nobres
colegas para aprovação deste projeto de lei.

Sala das Sessões, 21 de maio de 1997. - De
putado Júlio Redecker.

PROJETO DE LEI N23.139, DE 1997 .
(Do Sr. Júlio Redecker)

Dispõe sobre' os efeitos no contrato
de trabalho da aposentadoria voJuntária.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A concessão de aposentadoria ao em

pregado, quando requerida sem prévio desligamento
do emprego, extingueo contrato de trabalho.

Art. 22 Caberá ao Instituto Nacional do SeQuro
Social comunicar ao empregador a concessão da
aposentadoria ao empregado no prazo máximo de
quarenta e oito horas.
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Art. 39 Esta lei entra em vigor na data de sua sempre que, por força desse evento, resultar redu-
publicação. ção da capacidade laborativa que impeça o desem-

Art. 42 Revogam-se as disposições em contrário. penho da atividade que exercia à época do acidente,
porém não o de outra, de inferior complexidade,

Justificação após a reabilitação profissional.
Até 1991, a legislação previdenciária conside- Art. 29 Esta lei complementar entra em vigor na

rava que o ato de requer a aposentadoria extinguia a data de sua publicação.
relação empregatícia. No entanto, tendo em vista a Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
demora na cncessão do benefício pelos órgãos da
Previdência Social, o que levava o trabalhador a so- Justificação
breviver neste período sem o salário e sem aposen- A legislação vigente, ou sejà, a Lei oº 8.213, de
tadoria, a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, que 24 de julho de 1991, concede estabilidade de 12 me-
dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência ses no emprego ao~egurado que tenha se acidenta-
Social, inclui dispositivo determinando que o requeri- do no trabalho. Ressalte-se, no entanto, que esta es-
mento da aposentadoria, bem como a sua conces- tabilidade é concedida a qualquer tra~alhador aci-
são, não mais extingue o vínculo trabalhista. dentado, inqependentemente da lesão sofrida pelo

Deta forma, hoje o trabalhador pode requerer a mesmo. Assim sendo, tendo oseguraqo, por exem-
aposnetadoria e continua com o seu contrato de tra- pio, quebrado o dedo no trabalho, terpa assegurada
balho, cabendo ao empregador, se julgar convenien": a manutenção no emprego pelo período de 12 me-
te, dispensá-lo, desde que efetuadno o pagamento ses. Apesar de aparentemente benéfico para o tra-
das verbas rescisórias. Ao contrário do que aparen- balhador, este dispo~itivo inClue maiores custos para
ta, julgamos que a situação atual é prejudicial para o o empregador, o qual, ao invés de contratar empre-
trabalhador, visto que medidas como esta oneram gados formais, parte para a tercerização da mão-de-
ainda mais os custos dos empregadores que, para obra ou para trabalhadora.
reduzirem os seus encargos, passam a contratar for-Julgamos importante que sejam adotadas me-
malmente menor número de empregados. didas tanto para prevenir os àcidenies do trabalho

Diante deste quadro, consideramos que o pre- corno para amaparar aqueles que tenham se aciden-
sente projeto de lei, o qual extingue o contrato de tado: No entanto, entendemosque a estabilidade no
trabalho a partir da concessão da aposentadoria, é emprego sói deve ser assegurada àqueles que te-
uma alterantiva viável que busca conciliar as neces- nham sofrido lesão de maior gravidade, :que imposi-
sidades de empregado e empregador, assegurando bilitem de exercer li mesma atividade, mas não ou-
ao primeiro a continuidade no recebimento de uma tra, de menor complexidade, pois asasim proceden-
renda mensal e ao segudo a redução de custos ope- deo estaremos dando a oportunidade para que este
racionais. trabalhador se adapte a novos processos de produ-

Por todo o exposto, contamos com o apoio dos ção e possam ser aproveitados no processo de pro-
nobres Pares para aprovação desta nossa proposi- dução.
ção. Diante do exposto, e tendo em vista a relevân-

'Sala das Sessões, 21 de maio de 1997. - De- cia da matéria, contamos com o apoio dos Senhores
putado Júlio Redecker. Parlamentares para a aprovação desta nossa propo-

PROJETO DE LEI COMPLMENTAR sição.
N!! 170, DE 1997 Sala das Sessões, 21 de maio de 1997. - Depu-

(Do Sr. Júlio Redecker) tado Júlio Redecker.

Dispõe sobre a estabilidade decor
rente de acidente do trabalho e de doen
ça profissional ou do trabalho.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O segurado que sofreu acidente do tra

balho tem garantia, pelo prazo de doze meses, a
manutenção de seu contratro de trabalho na empre
sa, após a cessãção do auxílio-doença, inde
pendentemente da percepção do auxílio-acidente,

INDICAÇÃO Nº 857, DE 1997
(Do Sr. Júlio Redecker)

Sugere ao Poder Executivo, por in
termédio do Ministério da Previdência e
Assistência Social, que seja permitido o
arquivamento de documentos exigidos"
pelo Instituto Nacional do Seguro Social
na forma prevista na Lei n!! 5.,433, de 8 de
maio de 1968.



Justificaçãü1

A sistemática de apUl'a~7ão do imposto d,~ ren
da das pessoas físicas e jurídicas no Brasil tem aco
lhido tradicionalmente a dedutibilidade, para r:reito
de determinação da base de cálculo daquele tributo,
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Excelentíssimo Senhor Ministro da Previdência Sala das Sessões, 21 de maio de 1997-Depu-
e Assistência Social: tado Júlio Redecker.

Nos termos do art. 113, inciso I, § 1º,'do Regi- PROJETO DE LEI N2 3.140, DE 1997
mento Interno da Câmara dos Deputados, sugiro (Do Sr. Elias Murad)
que os documentos exigidos pela fiscalização do
Instituto Nacional do Seguro Social sejam arquiva- Altera dispositivos das Leis n!ls
dos de acordo com o disposto na Lei nº 5.433, de 8 9.249 e 9.250, de 26 de dezembro de 1995,
de maio de 1968:- atinentes à dedutibilidade de contribuiçõ

es e doações na formação da base de
A sugestão ora oferecida decorre do fato lie cálculo do imposto de renda das pessoas

que Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, ·que dis- físicas e jurídicas.
põe sobre a organização da Seguridade Social, insti-
tui Plano de Custeio e dá outras providências·, de- O Congresso Nacional decreta:
termina, em seu art. 32, parágrafo'único, que as em- , Art. 12 O limite estabelecido no art. 13, § 22, I.li,
presas são obrigadas a arquivar os documentos da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, passa,
comprobatórios do cumprimento das obrigações pre-' de dois para cinco por cento. ,
vistas na referida Lei, 'em especial aqueles relativos Art. 21! O art. 81!, 11, da Lei nl! 9.250, de 26 de
ao recolhimento' de contribuição, por um período de dezembro de 1995, passa a acrescer-se de, l:!-Iínea ti,
dez anos. Dada a quantidade de documentos, éra- nos seguintes termos:

cional que os mesmos sejam microfilmados. •Art. 81! ..
A Lei nl! 5A33, de 8 de maio de 1968, ainda el1l 11 _ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••' ;•••• '

vigor, que regula a microfilmagElm de documentos, , h) às doações, até o limite de dez por,
oficiais e dá outras providências, já prevê 'as regras cento da soma dos rendimentos tributáveis;
para a adoção deste procedimento. Em que pese a , antes de computadas as deduções, efetua-
matéria estar parcialmente regulàmentada no âmbito das a entidades civis, legalmente constituí-
do Ministério da Previdência fi 'AssistêhciaS6cial, das no Brasil, sem fins lucrativos, reconheci-
julgamos de fundamental Importância que seja édità- das de utilidade pública porato,formal deór-
da nova Portaria aperfeiçoando as normas já defasa- gão competente da União, que prestem ser-
das. . . . .' ,viços gratuitos em bí .,,)fício da comunidade

Diante do exposto; etendo êm vista q"ue a ado- onde atuem, devendo as doações,quando
ção da medida acima preconizadá permitirá a redu- em dinheiro, serem feitas mediante crédito,
ção de custos no âmbito das ~mpresas em geral, em conta corrente 'cária diretamente em
aguardamos o atendimento à presente sugestão.' nome da entidade, Eciária e,devendo os'

Sala das Sessões, 21 de maio de 1997. - De-: ' doadores guardar c ração, segundo mo-
putado Júlio R~ecker., ' delo aprovado pela Secretaria da Receita

INDICAÇÃO ' Federal, fornecida pelap enticÂades beneficiá-
(Do Sr. Júlio Redecker) rias, em que essas se comprometam a apli-,

, , ' - car integralmente 0&, recursos recebi~ÇJs na
'Requer encaminhamento de 'Indica- realização de seus objetivos sociais, com

ção ao Poder Executivo sugerindo que os identificação da pessoa física, responsável
documentos exigidos pela fiscalização pelo seu cumprimento, e a não distribuir lu-
do Instituto Nacional do Seguro Social cros, bonificações ou V""f1' :;:m;:. C1 dirigen-
sejam microfilmados, conforme· disposi- tes, mantenedores ou l?clsociados, sob ne-
ções c~ntidas ~ Lei n2 5.433, de 8 de nhuma forma ou prete:do.•
maio dê 1968.

Art. 3º Esta lei entra Ç' TI vI!,;!)!" fiá data d,c; sua.
Senhor Presidente: publicação e aplica-se a pa't;r do exercício financein:.

• 'Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do subseqüente.
art: 113, inciso I e § 12 do Regimento Interno, que
seja encaminhada ao Poder Executivo a Indicação
enFanexo, sugerindo que os documentos exigidos
pela/fiscalização do Instituto Nacional do Seguro So
cial' 'Sejam arquivados de acordo com o disposto na
Lei nl! 5.433, de 8 de maio de 1968.



.Dispõe sobre a, suspensão do con
trato de trabalho' por prazo ·determinado
nas situações que especifica,edetennina
outras providências. .

O Congressó Nacional, ~~reta:.

. Art. 12 O contrato de trabalho por prazo deter
miJiado tem o seu prazo suspenso durante o período
de afaStamento do 'empregaqq que tenh,a sofrido aci
dente do trabalho.'

§ 12 Para os efeitos ,q~sta Iei,e<;>nsideram-se
acidentes do trabalho os eventos definidos nos arts.
19, 20 e 21 da Lei n2 8.213: ,de 24 dá jLJlho de 1991,
que -dispõe sobre os Planqs~ Benefícios da Previ
dência Social e dá outras providências,·'

§ 2!l Cessa a suspen~ão do prazo do contrato
mencionado no caput deste artigo quando o emp~e,

gado for considerado, pelo órgão da Previdência So
cial, reabilitado para o exercício de atividade labora
tiva, observado o disposto no art. 32 des!a Lei.

§ 32 Cessa antecipadamente o contrato por
prazo determinado quando o empregado for cons.i
derado insuscetível de recuperação pelo órgão d!i
Previdência Social e for aposentado por invalidez. i . "
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de contribuições e doações efetuadas comprovada- ço governamental por sua incumbência típica e irre-
mente durante o ano-ealendário a instituições filan- nunciável de zelar pela fiscalização honesta, profun-
trópicas, e também de educação, de pesquisa cientí- da e extensa.
fica ou de pesquisa científica ou de cultura, inclusive Não se diga que a dedutibilidade· que preconi-
artísticas, desde que legalmente constituídas e fun- zamos significa mandar a conta da caridade para o
cionando em forma regular de acordo com os estatu- Tesouro Nacional, o que seria uma grosseira falsifi-
tos aprovados, tendo sido formalmente reconheci- cação dos fatos; está claro que a renúncia fiscal re-
das de utilidade pública, publicando periodicamente fere-se a uma porcentagem insignificante do mon-
a demonstração das receitas e despesas e absten- tante. das doações caritativas e significa nada mais
do-se se distribuir lucros, bonificações ou vantagens que uma sinalização favorável à solidariedade e às
a dirigentes, mantenedores ou associados sob 00- contribuições voluntárias, que precisam ser cultiva-
nhuma forma ou pretexto. das em nosso país.

Esse procedimento consagrou-se mediante apli- . Por outro lado~ é sabido que a maioria dos paí-
cação pacífica durante várias décadas e por certo ser- ses-membros da OCDE, inclusive as seis maiores
viu a relevantes fins sociais, já que num país pobre e potências do OCidente (exceto a Itália)àdmitem essa
sem tradição, por parte da sociedade cMI, de participa- espécie de dedução, desde que submetida a um li-
ção voluntária em iniciativas solidárias, o mecanismo mite razoável e, se também o fizermos estaremos
assegurou a sobrevivência de inúmeras inst!t\Jições em boa companhia~' .
não lucrativas, especialmente as filantrópicas, que de
outra forma ficariam condenadas à agonia. Pelas razões expostas, esperamos contar com

o decisivo apoio dos nobres'Pares à esta iniciativa
Acontece que, com a edição das Leis nlls ~.24.9. comprometida com qs ideais da Justiça Fiscal e da

e 9.250, de 26 de dezembro de 1995, o tradicional Promoção Social.
mecanismo desvaneceu-se, vítima de um golpe ".
abrupto, desprovido de sensibilidade social" objeti;- . Sala das sessões, 21 de maio de 1997. - De-
vando compensar em parte a nova renúncia arql;Jite-, p~~ado ~lias .Murad.,
tadapelos autores da lei, em benefício dos fundas PROJETO DE LEI N23.141, DE:1997
privados de seguridade. . (Do Sr. ·João Paulo Cunha)

No caso das pessoas jurídicas, o golpeJoi apa-'
rado em parte ~las discussões havidas no âmbito
do Congresso Nacional, terminando por modular-se
com as exceções inseridas no § 22, 11 e 11I, do art. 13
da Lei n2 9.249, ficando -estabelecido, no entanto, O,

limite irrisório de dois (XIr cento do lucro operacional
da pessoa jurídica, para as doações a entidades fi
lantrópicas, mas, no caso das pessoas físicas, a
possibilidade da dedução foi totalmente eliminada.

A verdade é que os poderosos -Iobbies- da
previdência privada sobrepujaram as reivindicações
mais débeis daqueles que se preocupam com a so
brevivência da filantropia no país e o Governo cedeu
às pressões dos mais poderosos, em prejuízo dos
mais fracos, alardeando a motivação hipócrita de
buscar um imposto de renda mais universal e mais
r~'::',~.. " ;,isdiante a redução sistemática e impiedosa
U'?i deduções e incentivos.

Inaceitável também é a justificação do veto go
v;amamental ao inc. IV do art. 12 da Lei nº 9.250, de
'-, le as doações efetuadas por pessoas jurídicas su
.: :"am-se melhor aas controles fiscais, pois a elimi
õ'3.:,ã(' rio beneíício às pessoas físicas a pretexto de
diminuir a fraude significa despejar fora o bebê junto
com a água do banho e expõe o intolerável desapre-



Sala das Sessões, 21 de maio de 1997. - De
putado João Paulo Cunha.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 2.394, DE 1997

Senhor Presidente,
Requeiro nos termos do artigo 24, inciso V do

Regimento Interno da Câmara dos Deputados, com
binado com os artigos 50, § 22 e artigo XXXIII da
Constituição Federal, que a Mesa da Câmara dos
Deputados encaminhe pedido de informação por es-

O empregador é responsável pelo pagamento
da remuneração durante os primeiros quinze dias de
afastamento do empregado, independente da data
pactuada para extinção do contrato, que estará sus
pensa.

Se o empregado estiver reabilitado para outra
função, diferente da exercida anteriormente ao aci
dente, deverá ser treinado na empresa por uma pe
ríodo'mínimo de três meses, após ter cessado o au
xílio-doença. Tal período é considerado como sus
pensão remunerada do contrato, podendo ser com
pensado o valor do auxílio-acidente recebido pelo
trabalhador.

As medidas pretendidas no projeto de lei visam
garantir os direitos do empregado e incentivar o em
pregador a prevenir acidentes do trabalho e doenças
profissionais, bem como garantir o exel'eício da fun
ção social da empresa, que deve promover a capaci
tação de trabalhador acidentado.

É efetivamente responsabilidade da empresa
garantir aos seus empregados a segurança e a saú
de no trabalho. A forma escolhida de contratação
não pode prejudicar os trabalhadores.

.Os mecanismos previstos em nosso projeto
protegem o trabalhador e, implicando em responsa
bilidade e ônus para a empresa, estimulam a adoção
de medidas preventivas de segurança, como o trei
namento e a utilização de equipamentos de proteção
individual e coletiva.

Diante do exposto, contamos com o apoio dos
nobres Deputados a fim de aprovar o presente proje
to.
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Art. 22 O empregador é responsável pelo paga- O termo acidente do trabalho abrange em sua
mento dos quinze primeiros dias de afastamento do definição outros tipos de infortúnios, como a doença
trabalho em virtude de acidente do trabalho do em- profissional. Tal definição já é pacífica na legislação
pregado contratado por prazo determinado. previdenciária.

Art. 32 Findo o auxílio-doença, sendo o empre- A suspensão do contrato cessa após a reabili-
gado considerado reabilitado para função diversa da . tação do empregado ou a sua aposentadoria por in-
exercida anteriormente ao acidente, é obrigatória a validez, sendo que qualquer uma das hipóteses
capacitação profissional no âmbito da empresa para deve ser apreciada pelo órgão da Previdência So-
o desempenho de nova atividade por um período mí- cial.
nimo de três meses.

Parágrafo único. O período referido no caput
deste artigo é considerado como ·suspensão remu
nerada do contrato de trabalho por prazo determina
do e, durante o mesmo, poderá ser reduzida a remu
neração do empregado se compensada pelo valor
do auxílio-aciçiente, previsto no § 12 do art. 86 da Lei
n2 8.213/91.

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

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

A crise na oferta de empregos é alarmante e a
sua conseqüência direta é a aceitação por parte do
trabalhador de qualquer forma de' contratação' para
garantir a sua subsistência. ,

Dessa forma, tem aumentado o número de em
pregados contratados informalmente, sem o respeito
às garantias mínimas previstas no 'ordenamento jurí
dico vigente. Aumentam, também, as formas precá
rias de relação trabalhista, como a terceirização ou a
contratação por prazo determinado.

O contrato por prazo determ!nado, apesar de
garantir alguns direitos do trabalhador, pode deixá-lo
fora do alcanc.é legal em. caso de acidente ou doen
ça do trabalho, em virtude da limitação das obrigaçõ
es do empregador ao prazo estipulado.

É sabido que o Brasil detém o título de cam
peão mundial de acidente do trabalho, o que motiva
a nossa preocupação quanto a esse aspecto.

O empregado contratado por prazo determina
do, ainda que ~sofra um acidente do trabalho, terá o
seu contrato finalizado na data acordada entre as
partes, mesmo que esteja se recuperando doinfortú
nio.

Tal situação não é justa e merece ser alterada
nos termos da nossa proposição.

O projeto de lei que elaboramos dispõe sobre a
suspensão do contrato de trabalho por prazo deter
minado desde o acidente do trabalho até a recupera
ção do empregado, quando se inicia novamente a
contagem do prazo.



197REQUERIMENTO N2

Sr. Presidente:
Requeiro, nos termos do inciso I do art. 113

do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
o encaminhamento ao senhor Ministro do Meio
Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia
Legal, Dr. Gustavo Krause, a indicação em apen
so.

Certo de merecer a já habitual solicitude de
Vossa Excelência, valho-me da oportunidade para
reiterar nossas cordiais saudações.

Cordialmente, Antônio Sérgio carneiro,Depu
tado Federal - PDTlBA.

Senhor Ministro:
O Banco do Nordeste destinará R$3oo milhõ

es (trezentos milhões de reais) para o financia
mento de 12 programas de fomento à produção
agropecuária. Os programas estão voltados para o
desenvolvimento das culturas de algodão, café,
cacau, além de favorecerem outras atividades com
impacto sobre a cultura baiana, como é o caso da
irrigação e perfuração de poços artesianos. Em
vista disso, solicitamos para que parte desses re
cursos, R$10 milhões, que estão destinados à per
furação de poços, sejam oferecido para aquisição
de dessalinizadores.

A implantação de unidades dessalinizadoras
tornaria possível a potabilidade da água de poços já
perfurados ou que venham a ser perfurados a cus
to reduzido. É importante registrar, Senhor Minis
tro, que apenas a abertura de um poço não solu
ciona o problema, vez que há grande chance des
se novo poço também produzir água salobra de
vido à qualidade do solo da região do Nordeste
do Brasil.

Cumpre aduzir, por oportuno, que a implanta
ção desses dessalinizadores torna-se de singular
importância para recuperar os recursos investidos
nos poços já abertos, bem como de oferecer água
potável às comunidades carentes com vista a re
dução da mortalidade infantil e de doenças endê
micas.

Por ser extremamente legítima e justa, sub
meto-a ao exame de Vossa Excelência, com a cer
teza de merecer vossa atenção.

Respeitosamente, Antônio Sérgio Carneiro,
Deputado Federal- PDT/BA.

Justificação

O presente pedido de informações é funda
mentado nas notícias veiculadas pelos principais ór
gãos de imprensa nacional, que informam que o Go
verno Brasileiro, através do Ministério do Planeja
mento, da Advocacia-Geral da União e do Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social,
contratou cerca de 600 advogados para garantir judi
cialmente o processo de Leilão, visando a privatiza
ção da Companhia Vale do Rio Doce, previsto para
o dia 29 de abril do corrente.

A Câmara dos Deputados deve, obrigatoria
mente, conhecer, em detalhes, sobre a contratação
dos referidos advogados, que dá conta de um des
proporcional aparato jurídico, visando a não eficácia
elos mecanismos processuais inseridos no ordena
mento pátrio, para impor o processo de privatização
de tão importante empresa nacional à Nação.

Sala de Sessões, 30 de abril de 1997. - Depu
tado João Paulo Cunha, PT/SP.

INDICAÇÃO Nº 858197

Solicitação de recursos para instala
ção de dessalinizadores nos programas
de fomento à agropecuária do Banco do
Nordeste.

Excelentíssimo Senhor
Df'. Gustavo Krause
0.0. Ministro do Meio Ambiente,
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crito ao Exm.2 Sr. Ministro do Planejamento, Antônio dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal
Kandir, bem como ao IIm.2 Sr. Presidente do Banco Brasília - DF
de Desenvolvimento Econômico e Social, Luiz Car
los Mendonça de Barros, e ao IIm.º Sr. Dr. Advoga
do-Gerai da União, Geraldo Quintão, para que pres
tem os seguintes esclarecimentos:

1. Quantos Advogados foram designados para
representar o Banco de Desenvolvimento Econômi
co e Social e a União Federal, nas ações judiciais re
ferentes ao processo de leilão da Companhia Vale
do Rio Doce, previsto para 29 de abril do corrente?

2. Quais os nomes dos Advogados referidos no
item anterior?

3. Os Advogados referidos no item 1 são vincu
lados à Administração Pública? Quais os órgãos da
Administração Pública Direta e Indireta em que es
tão lotados tais procuradores?

4. Se houver Advogados contratados especial
mente para representação prevista no item 1, infor
mar qual a forma de contratação, bem como a remu
neração de cada profissional e o órgão público con
tratante.
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INDICAÇÃO 859 \97 Por ser extremamente legítima e justa, subme-
Solicitação de programas do Minis- to-a ao exame de Vossa Excelência, com a certeza

tério do Trabalho em convenio com a de merecer vossa atenção.
Prefeitura de Feira de Santana para o Respeitosamente - Antonio Sérgio Carneiro,
combate ao desemprego. Deputado Federal_ PDT/BA.

Excelentíssimo senhor REQUERIMENTO N2 197
Dr. Paulo Paiva Senhor Presidente:
DO. Ministro do Trabalho Requeiro, nos termos do inciso I do art. 113 do
Brasília DF Regimento Intemo da Câmara dos Deputados, o en-

Senhor Ministro, caminhamento ao Senhor Ministro do Trabalho, Dr.
Maior entroncamento rodoviário do NorteINor- Paulo Paiva, a indicação em apenso.

deste, município pólo de desenvolvimento de uma Certo de merecer a já habitual solicitude de
microrregião com 26 municípios e o segundo municí- Vossa Excelência, valho-me da oportunidade para
pio em importância no Estado da Bahia, Feira de reiterar nossas cordiais saudações.
Santana sofre com o aumento do desemprego. Cordialmente, _ Antonio Sérgio Carneiro, De-

A taxa de desemprego em Feira de Santana putado Federal_ PDT/BA.
voltou a subir e atingir o índice de 0,8% nos três pri- INDICAÇÃO N2 860 197
meiros meses do ano, conforme aponta estatística
da Delegacia Regional do Trabalho do Estado da Solicitação para envio de remédios
Bahia (DRT). Durante este mesmo período em 1996, ao Hospital Clériston Andrade em Feira
cerca de 337 pessoas perderam seus empregos de Santana Bahia
contra 339 hoje. Os setmes que mais homologaram Excelentíssimo senhor
rescisões de contratos foram a indústria e o comér- Dr. Carlos Cesar Silva Albuquerque
cio. Estes são os maiores vilões do desemprego em 0.0. Ministro da Saúde
Feira de Santana. Nesses três primeiros meses, Brasília - DF
mais de 97 funcionários foram afastados do serviço Senhor Ministro:
das indústrias _ principalmente as de embalagens Mais de 6.000 pessoas em Feira de Santana,
plásticas e produtos químicos _ e, ainda, mais 17 Bahia já devem estar infestadas pelo vírus da Aids.
aguardam a homologação de seus contratos ainda Desde o registro do primeiro caso de Aids em Feira de
no final do mês. Santana, em 1988, a Secretária de Saúde do Estado

Os bancários também não ficaram para trás. identificou outros 139 casos na cidade. As autoridades
Em 1996, um número de 122 bancários foram obri- de saúde não têm idéia do número exato de contami-
gados a deixar seus empregos em Feira de Santana. nados, mas estimam que para cada caso haja 50
Esse índice cresceu 28% comparado com o ano de doentes, o que revela uma situação bastante grave.
1995. A instituição financeira que mais dispensou Outro fato que chama a atenção das autoridades
funcionários foi o Excel Econômico. Depois de ter re- em Feira de Santana é o aumento significativo do nú-
cebido recursos do Proer para evitar que a institui- mero de mulheres contaminadas. Há cerca de dez
ção fosse fechada, o Excel demitiu 69 funcionários, anos, para cada mulher aidética existiam 28 homens.
o que é bastante preocupante. Hoje, a proporção é de uma para três. Os hospitais,

O Banco do Brasil não deixou por menos, 52 entretanto, embora obrigados a atender portadores de
pessoas foram demitidas em apenas dois anos. Es- Aids, (com base na Lei nº'9.313, de 13-11-96) alegam
tão, também, entre os que mais demitem, o Brades- ser a falta dos medicamentos indicados especifica-
co, com 29 funcionários, o América do Sul com 26, mente para os aidéticos, o grande problema.
HSBC Bamerindus 21, Baneb com 12 e Real com 11 O Hospital Geral Clériston Andrade, por exem-
funcionários demitidos. pio, não dispõe de medicamentos AZT, DOI e 3TC,

Por todo o exposto, solicito contato com a Pre- indicados aos aidéticos. Segundo HGCA, a distribui-
feitura daquele município, a fim de que sejam dispo- ção é feita pelo Ministério da Saúde apenas para
nibilizados programas do Ministério em convênio ambulatórios, e quando há fomecimentos para os
com a mesma, de forma a proporcionar aos demiti- hospitais, esta quantidade não é suficiente. A solu-
dos, e às pessoas desempregadas, possibilidades ção, pois, para a falta de medicamentos é racionali-
de geração de renda. zar a distribuição.
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Por todo o exposto, questionamos a possibili
dade de se cobrar das empresas de seguro de saú
de as despesas hospitalares dos aidéticos, além de
solicitarmos o envio de remédios para o Hospital
Clériston Andrade, para que desta forma, este hospi
tal, de grande importância não apenas para o muni
cípio de Feira de Santana, mas de toda região, volte
a dispor destes medicamentos que são imprescindí
veis para a redução do índice de multiplicação do ví
rus da Aids.

Por ser extremamente legítima e justa, subme
to-a ao exame de Vossa Excelência, com a certeza
de merecer a vossa atenção.

Respeitosamente, _ Antonio Sérgio Carneiro,
Deputado Federal_ PDTIBA.

REQUERIMENTO Nl! 197

Senhor Presidente:
Requeiro, nos tennos do inciso I do art. 113 do

Regimento Intemo da Câmara dos Deputados, o enca
minhamento ao Senhor Ministro da Saúde, Dr. Carlos
Cesar Silva Albuquerque, a indicação em apenso.

Certo de merecer a já habitual solicitude de
Vossa Excelência, valho-me da oportunidade para
reiterar nossas cordiais saudações.

Cordialmente, _ Antonio Sérgio Carneiro, De
putado Federal_ PDTIBA.

Exceh;mtíssimo Senhor Deputado Michel Temer,
Presidente da Câmara dos Deputados,

Nos termos regimentais, solicito a Vossa Exce
lência encaminhar a documentação anexa - referen
te ao Requerimento de Informação nQ 1847, que soli
cita. informações, ao Ministro da Fazenda,. sobre a
criação, pelo Banco do Brasil, de seguradora de cré
dito à exportação - à Comissão de Relações Exte
riores - na medida em que se trata de assuntos rela
tivos à referida Comissão - para acompanhamento
do desenrolar da implantação dessa companhia se
guradora de crédito à exportação.

Sala das Sessões, 21 de maio de 1997. - De
putado Cunha Bueno.

Ofício PSlRI n2 1786/96

Brasília, 20 de maio de 1996.
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Cunha Bueno
Gabinete 533 - Anexo IV
Câmara dos Deputados

Senhor Deputado,
De ordem, encaminho a Vossa Excelência, có

pia do Aviso nº 10151MF, de 18-11-96, do Ministério

da Fazenda, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes dos Requerimentos de Informa
ção nºS. 1821 e 1847, de sua autoria.

Atenciosamente, Osvaldo Pinheiro Torres,
Chefe do Gabinete.

AVISO N2 1015IMF

Brasília, 18 de novembro de 1996.
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Wilson Campos
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF.

Senhor PrirTleiro-Secretário,
Refiro-me aos Ofícios PS/RI nºS. 1.596 e

1.625/96, de 16 e 21-10-96, dessa Primeira-Secreta
ria, por intermédio dos quais foram remetidas, para
exame e manifestação, cópias dos Requerimentos
de Informação n"s. 1.821/96 e 1.847/96, ambos de
autoria do Exm". Sr. Deputado Cunha Bueno, sobre
a criação, pelo Banco do Brasil, de seguradora de
crédito à exportação.

A propósito, encaminho a Vossa Excelência,
em resposta às indagações do ilustre parlamentar,
cópia do Ofício PRESI-9612.274, de 18-11-96, elabo
rado por esta Instituição.

Atenciosamente, Pedro Sampaio Malan, Mi
nistro de Estado da Fazem;fa.

Of. PRESI96I2274

Brasília (DF), 18-11-96
À Sua Excelência o Senhor
.Pedro Sampaio Malan
Ministro de Estado da Fazenda
Brasília - Distrito Federal.

Senhor Ministro,
Refiro-me aos Ofícios AAP/GMlMF n2s. 2955 e

2993, respectivamente de 18 e 23-10-96, por meio
dos quais esse Ministério solicita subsídios para res
posta aos Requerimentos de Informações n"s.
1821/96 e 1847/96, ambos de autoria do Exm2• Sr.
Deputado Cunha Bueno, os quais versam sobre
·criação, pelo Banco do Brasil, de seguradora de
crédito à exportação.·

2. Cumpre-me informar a V. ExA. o que se se
gue, com referência aos questionamentos formula
dos pelo ilustre Parlamentar, na mesma ordem em
que foram apresentados:

a) ·procede a informação de que o Banco do
Brasil, mediante associação com outras empresas,
estaria constituindo uma seguradora especializada
em seguro de crédito à exportação?"



Maio de 1997 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 22 13629

· Ao Banco do Brasil S.A. na forma da Lei nl!
4.595, de 31-12-1964, compete "difundir e orientar o
crédito, inclusive as atividades comerciais, suple
mentando a ação da rede bancária" "no financia
mento, das exportações e importações" (art. 19, inci
so XI, alínea "b").

· Assim, em cumprimento a esse dever legal e
atendendo a uma solicitação do Govemo Federal,
formulada em reunião da Câmara de Comércio Exte
rior, no Palácio do Planalto, com o intuito de estimu
lar as exportações brasileiras, o BB - Banco de In
vestimento S.A. subsidiária do Banco do Brasil, de
senvolveu projeto que prevê a constituição de uma
seguradora privada para atuar no ramo de seguro de
crédito à exportação.

· É de se fazer nota, também, que, consoante
art. 9l! da Lei nl! 6.704, de 26-10-1979, o Poder Exe
cutivo baixou o Decreto nl! 2.049, de 31-10-1996 dis
pondo, sem seus arts. 10 a 17, sobre a constituição
de empresa seguradora de SCE - Seguro de Crédi
to à Exportação.

b) "qual a situação atual desse projeto, quais
os sócio no empreendimento e em que proporção no
capital da nova empresa?"

· O projeto foi aprovado pelo Governo Federal,
ficando o BB - Banco de Investimento S.A. encarre
gado de negociar com os potenciais parceiros a
montagem da c~mpanhia.

O objetivo é aglutinar seguradoras nacionais,
bancos nacionais e estrangeiros com posição desta
cada no apoio ao comércio exterior e uma segurado
ra estrangeira especializada no ramo, em tomo de
um mecanismo de proteção há muito reclamado pela
classe exportadora.

A participação do BB - Banco de Investimento
S.A. será minoritária e, quanto aos demais parceiros,
ainda não há definições.

c) "como foi feita, ou será feita, a escolha des
ses sócios? Há alguma empresa estrangeira interes
sada? O projeto prevê a participação de empresas
estrangeiras? Caso positivo, por quais motivos?"

No caso das seguradoras, a escolha dos possí
veis sócios ponderou o porte financeiro das compa
nhias, bem como a experiência acumulada. Quanto
aos bancos, o critério utilizado foi o de se reunir os
mais atuantes em comércio exterior.

Quanto às seguradoras estrangeiras, esclare
cemos que existem cinco companhias interessadas
em apoiar o projeto. A participação de uma segura
dora estrangeira é fundamental para a operacionali
zação do seguro, na rneclida que permitirá acesso à
base mundial de informações sobre importadores

estrangeiros, obtenção de tecnologia de gerencia
mento de carteiras, treinamento especializado no ex
terior, além de facilidades na colocação de ressegu
ros no exterior.

d) "para quando está previsto o início das ope
rações dessa nova seguradora?"

O objetivo é iniciar as operações da Compa
nhia de Seguros de Crédito à Exportação em janeiro
de 1997.

e) "quais as projeções (favor informar os crité
rios) de número de apólices/coberturas e de fatura
mento de prêmios para os primeiros anos de funcio
namento da nova seguradora?"

Não existem projeções de número de apóli
ces/coberturas contratadas para os primeiros anos
de funcionamento da nova seguradora.

f) "como será tratada a questão dos riscos polí
ticos? Haverá observância do princípio da universali
dade nas coberturas? Todo e qualquer tipo de ex
portação financiada poderá ter acesso a esse tipo de
seguro?"

A garantia para os riscos políticos e extraordi
nários, nos termos da Lei nl! 6.704, de 26-10-1979, e
Decreto nl! 2.049, de 31-10-1996, será prestada pela
União, por intermédio do IRB - Instituto de Ressegu
ros do Brasil.

O projeto contempla o conceito de globalidade
nas operações do seguro de crédito à exportação.
Com base neste conceito, o exportador deverá con
tratar a cobertura para a totalidade de suas transa
ções comerciais. Sendo assim, procura-se evitar a
anti-seleção do risco, que tem proporcionado resul
tado lamentável às empresas/agências que operam
desta forma.

No estágio inicial de suas operações, a segura
dora restringirá as coberturas para riscos comerciais
em operações de até 2 anos de prazo de pagamento,
independentemente do tipo de bem a ser exportado.

g) "quais as vantagens do seguro de crédito à
exportação, frente à fiança bancária?"

O principal diferencial do seguro de crédito à
exportação frente à fiança bancária é a informação.
Por meio do seguro de crédito à exportação, o co
merciante obterá informações sobre a saúde finan
ceira e práticas comerciais dos importadores, a evo
lução da concentração dos créditos concedidos e
dos movimentos econômicos gerais do País ou re
giões com as quais realiza negócios, permitindo um
melhor planejamento de suas operações.

A existência do seguro de crédito à exporta
ção representará incentivo relevante para o expor-



11- Voto do Relator

Solicita infonnaçõeB sobre a cria
ção, pelo Banco do Brasil, de seguradora
de crédito à exportação.

1- Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Cunha Bueno dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao Senhor Ministro da Fazenda informa
ções sobre matéria veiculada pela imprensa de que
o Banco do Brasil está criando uma seguradora es
pecializada em seguro de crédito à exportação.

É o relatório.

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
2º, da Constituição Federal, e arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pelo nobre autor.

Sala de Reuniões, 12 de setembro de 1996. 
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
NS! ,DE 1996

(Do Sr. Cunha Bueno)

Solicita informações ao Sr. Ministro
da Fazenda sobre a criação, pelo Banco
do Brasil, de seguradora de crédito à ex
portação.

Excelentíssimo Senhor Presidente:
Com fundamento no art. 50, § 22, da Constitui

ção Federal, e no art. 115, inciso I, do Regimento In
terno, solicito a Vossa Excelência seja encaminhado
ao Sr. Ministro da Fazenda o seguinte pedido de in
formações:

a) procede a informação de que o Banco do
Brasil, mediante associação com outras empresas,
estaria constituindo uma seguradora especializada
em seguro de crédito à exportação?

b) qual a situação atual desse projeto, quais os
sócios no empreendimento e em que proporção no
capital da nova empresa?

c) como foi feita, ou será feita, a escolha des
ses sócios? Há alguma empresa estrangeira interes-

Exportações Totais e Percentuais das Exportações
Seguradas em Alguns Países -1990

FONTES: FMI, Intemational Rnancial Statistics (1991) e Haniotis
e 5chich (1995).

US$ bilhões

PAís TOTAL 0/0 SEGURADO
EXPORTADO

Alemanha 3915 4.0

Austrália 389 89

Bélaica 1177 4.1

Canadá 1290 33

Espanha 539 11.1

E.U.A 3895 25

Franca 2066 250

Grã-Bretanha 1836 26.0

Holanda 1316 14.2

Itália 1699 84

Nova Zelândia 88 7.0
I

Japão 280,4 21,1
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tadar ampliar os negócios no exterior, visto que funcio- Respeitosamente, - Paulo C. Ximenes A. Fer-
nará corno uma proteção para riscos alheios ao seu reira, Presidente.

controle,. Iiberando-o para produzir e evitand.?, desta REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
fonna, dISpersar esforços com esta preocupaçao.

Outra vantagem para o exportador é o aumen- N2 1.821, DE 1996
to do volume de recursos disponíveis para financiar Autor: Deputado Cunha Bueno
sua atividade, uma vez que o seguro representará Destinatário: Ministro da Fazenda
uma garantia a mais para os bancos. Dessa forma,
bancos com reduzida experiência em comércio exte
rior podem se sentir encorajados a prover tais recur
sos, quando o crédito e os riscos políticos estão am
plamente cobertos pelo seguro.

h) -a imprensa publicou tabela üoma! Gazeta
Mercantil, de 2317196), tendo por fontes o Banco do
Brasil e o Siscomex) projetando a evolução das expor
tações brasileiras desde 1995 até 2005, intoRnando os
percentuais dessas exportações que poderiam ser 
também em projeções - seguradas, ano a ano. Con
siderando as fontes dessas informações, quais cri
térios basearam essas projeções e como se chega
ram a elas? são com base em mercado, ou estatís
ticas?-

Os números apresentados na imprensa são
fruto da transposição da experiência de alguns paí
ses, conforme resume a tabela abaixo, tendo o gru
PO'de trabalho encarregado do projeto optado por ex
trapolar, pela média, para a realidade brasileira e po
demser qualificados como mera projeção estatística.



11- Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras (???) (art. SO, § 2!l,
da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Regi
mento Intemo da Casa), Voto pelo Encaminhamento
das informações requeridas pelo nobre Autor.

Sala de Reuniões, 9 de outubro de 1996. - De
putado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N2, DE 1996
(Do Sr. Deputado Cunha Bueno)

Solicita informações ao Sr. Ministro
da Fazenda sobre a criação, pelo Banco
do Brasil, de seguradora de crédito à ex
portação.

Excelentíssimo Senhor Presidente:
Com fundamento no art. 50, § 22, da Constitui

ção Federal, e no art. 115, inciso I, do Regimento In
temo, solicito a Vossa Excelência seja encaminhado
ao Sr. Ministro da Fazenda o seguinte pedido de in
formações:

a) procede a informação de que o Banco do
Brasil, mediante associação com outras empresas,
estaria constituindo uma seguradora especializada
em seguro de crédito à exportação?

b) qual a situação atual desse projetol quais os
sócios no empreendimento e em que proporção no
capital da nova empresa?

c) como foi feita, ou será feita, a escolha des
ses sócios? Há alguma empresa estrangeira interes
sada? O projeto prevê a participação de empresas
estrangeiras? Caso positivo, por quais motivos?

d) para quando está previsto o início de opera
ções dessa nova seguradora?

e) quais as projeções (favor informar os crité
rios) de número de apólices/coberturas e de fatura
mento de prêmios para os primeiros anos de funcio
namento da nova seguradora?

f) como será tratada questão dos riscos políti
cos? Haverá observância do princípio da universali
dade nas coberturas? Todo e qualquer tipo de ex
portação financiada poderá ter acesso a esse tipo de
seguro?

g) quais as vantagens do seguro de crédito à
exportação, frente à fiança bancária?

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 1.847/96

Autor: Deputado Cunha Bueno
Destinatário: Ministro da Fazenda

Solicita informações sobre a cria
ção, pelo Banco do Brasil, de seguradora
de crédito à exportação.

1- Relatório

PeJa presente proposição, o Senhor Deputado
Cunha Bueno dirige-se (???) requerendo sejam soli-
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sada? O projeto prevê a participação de empresas citadas ao Senhor Ministro da Fazenda informações
estrangeiras? Caso positivo, por quais motivos? a respeito da constituição, pelo Banco do Brasil, de

d) para quando está previsto o início de opera- uma seguradora especializada em seguro de crédito
ções dessa nova seguradora? à exportação.

e) quais as projeções (favor informar os crité- É o relatório.
rios) de número de apólices/coberturas e de fatura
mento de prêmios para os primeiros anos de funcio
namento da nova seguradora?

f) como será tratada a questão dos riscos políti
cos? Haverá observância do princípio da universalidade
nas coberturas? Todo e qualquer tipo de exportação fi
nanciada poderá ter acesso a esse tipo de seguro?

g) quais as vantagens do seguro de crédito à
exportação, frente à fiança bancária?

h) a imprensa publicou tabela (jornal Gazeta
Mercantil, de 23-7-96, tendo por fontes o Banco do
Brasil e o Siscomex) projetando a evolução das expor
tações brasileiras desde 1995 até 2005, informando os
percentuais dessas exportações que poderiam ser 
também em projeções - seguradas, ano a ano. Consi
derando as fontes dessas informações, quais critérios
basearam tais projeções, e como se chegaram a elas?
São com base em mercado, ou estatísticas?

Sala das Sessões, 28 de agosto de 1996. 
Deputado Cunha Bueno.

Ofício PSlRI nº 1.596/96
Brasília, 16 de outubro de 1996.
A Sua Excelência o Senhor
Pedro Sampaio Malan

Ministro de Estado da Fazenda
Senhor Ministro,
Nos termos do art. SO, § 2º da Constituição Fe-

deral, encaminho a Vossa Excelência, em anexo, có
pia do Requerimento de Informação nº 1.821, de
1996, de autoria do Deputado Cunha Bueno, sobre a
criação, pelo Banco do Brasil, de seguradora de cré
dito à exportação.

Cordialmente, - Deputado Wilson Campos,
Primeiro Secretário.



Senhor Ministro,
Refiro-me aos Ofícios AAP/GMlMF nQs 2.955 e

2.993, respectivamente de 18 e 23-10-96, por meio
dos quais esse Ministério solicita subsídios para res
posta aos Requerimentos de Informações nº
1.821/96 e 1.847/96, ambos de autoria do Exmº Sr.
Deputado Cunha Bueno, os quais versam sobre
·criação, pelo Banco do Brasil, de (???) crédito à ex
portação·.

2. Cumpre-nos informar a V. ExB, o que se se
gue, com referência aos questionamentos formula
dos pelo ilustre Parlamentar, na mesma ordem em
que foram apresentados:

a) ·procede a informação de que o Banco do
Brasil, mediante associação com outras empresas,
estaria constituindo uma seguradora especializada
em seguro de crédito à exportação?"

01. PRES196I2.274

Brasília (DF), 18-11-96.
À Sua Excelência o Senhor
Pedro Sampaio Malan
Ministro de Estado da Fazenda
Brasília - Distrito Federal

Brasília, 18 de novembro de 1996.

À Sua Excelência o Senhor
Deputado Wilson Campos
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasilia - DF

Senhor Primeiro Secretário,

Refiro-me aos Ofícios PSlRI nlls 1.596 e
1.625196, de 16 e 21-10-96, dessa Primeira Secreta
ria, por intermédio dos quais foram remetidas, para
exame e manifestação, cópias dos Requerimentos
de Informação nlls 1.821/96 e 1.847196, ambos de
autoria do Exmll Sr. Deputado Cunha Bueno, sobre a
criação, pelo Banco do Brasil, de seguradora de cré
dito à exportação.

A propósito, encaminho a Vossa Excelência,
em resposta às indagações do ilustre parlamentar,
cópia do Ofício PRESI-9612.274, de 18-11-96, elabo
rado por aquela Instituição.

Atenciosamente, - Pedro sampaio Malan, Mi
nistro de Estado da Fazenda.

AVISO Nll 1.0151MF

Brasília, 20 de novembro de .1996.

À Sua Excelência o Senhor
Deputado Cunha Bueno
Gabinete 533 - Anexo IV
Câmara dos Deputados

Senhor Deputado,.
De ordem, encaminho a Vossa Excelência, có

pia do Aviso nº 1.015IMF, de 18-11-96, do Ministério
da Fazenda, prestando esclarecimentos sobre os
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h) a imprensa publicou tabela, tendo por fonte quesitos constantes dos Requerimentos de Informa-
o Banco Central e o Siscomex, projetando a evolu- ção n~ 1.821 e 1.847, de (???) sua autoria.
ção das exportações brasileiras desde 1995 até Atenciosamente, - Osvaldo Pinheiro Torres,
2005, informando os percentuais das exportações Chefe do Gabinete.
seguradas, ano a ano. Considerando as fontes des
sas informações, quais os critérios que basearam
essas projeções e como se chegaram a elas? São
com base em mercado ou estatísticas?

Sala das Sessões, 11 de agosto de 1996. 
Deputado Cunha Bueno.

Ofício PSlRI nl! 1.625196

Brasma, 21 de outubro de 1996.

A Sua Excelência o Senhor
Pedro Sampaio Malan
Ministro de Estado da Fazenda

Senhor Ministro,
Nos termos do art. 50, § 2l! da Constituição Fe-.

deral, encaminho a Vossa Excelência, em anexo, có
pia do Requerimento de Informação nl! 1.847, de
1996, de autoria do Deputado Cunha Bueno, sobre a
criação, pelo Banco do Brasil, de seguradora de cré
dito à exportação.

Cordialmente, - Deputado Wilson Campos,
Primeiro Secretário.

Excelentíssimo Senhor Deputado Michel Temer,
Presidente da Câmara dos Deputados,

Nos termos regimentais, solicito a Vossa Excelên
cia encaminhar a documentação anexa - referente
ao Requerimento de Informação nl! 1.847, que soli
cita informações, ao Ministro da Fazenda, sobre a
criação, pelo Banco do Brasil, de seguradora de
crédito à exportação - à Comissão de Economia,
Indústria e Comércio - na medida em que se trata
de assuntos relativos à referida Comissão - para
acompanhamento do desenrolar da implantação
dessa companhia seguradora de crédito à exporta
ção.

Sala das Sessões, 21 de maio de 1997. - De
putado Cunha Bueno.

Ofício PSlRI nl! 1.786196
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Ao Banco do Brasil S.A., na forma da Lei n2 d) -p~ra quando está previsto o início das ope-
4.595, de 31-12-1964, compete difundir e orientar o rações dessa nova seguradora?"
crédito, inclusive as atividades comerciais, suple- b objetivo é iniciar as operações da Compa-
mentando a ação da rede bancária" no financiamen- nhia de Seguros de Crédito à Exportação em janeiro
to, das exportações e importações" (art. 19, inciso de 1997.
XI, alínea b). e) -quais as projeções (favor informar os crité-

Assim, em cumprimento a esse dever legal e rios) de número de apólices/coberturas e de fatura-
atendendo a uma solicitação do Governo Federal, mento de prêmios para os primeiros anos de funcio-
formulada em reunião da Câmara de Comércio Exte- namento da nova seguradora?"
rior, no Palácio do Planalto, com o intuito de estimu- Não existem projeções de número de apóli-
lar as exportações brasileiras, o BB - Banco de In- ces/coberturas contratadas para os primeiros anos
vestimento S.A., subsidiária do Banco do Brasil, de- de funcionamento da nova seguradora.
senvolveu projeto que prevê a constituição de uma f) -como será tratada a questão dos riscos polí-
seguradora privada para atuar no ramo de seguro de ticos? Haverá observância do princípio da universali-
crédito à exportação. dade nas coberturas? Todo e qualquer tipo de ex-

É de se fazer nota, também, que, consoante portação financiada poderá ter acesso a esse tipo de
art. 9º da Lei nº 6.704, de 26-10-1979, o Poder Exe- seguro?-
cutivo baixou o Decreto nº 2.049, de 31-10-1996, A garantia para os riscos políticos e extraordi-
dispondo, em seus arts. 10 a 17, sobre a constitui- nários, nos termos da Lei nº 6.704, de 26-10-1979, e
ção de empresa seguradora de SCE - Seguro de Decreto n2 2.049, de 31-10-1996, será prestada pela
Crédito à Exportação. . União, por intermédio do IRB - Instituto de Ressegu-

b) -qual a situação atual desse projeto, quais ros do Brasil.
os sócios no empreendimento e em que proporção O projeto contempla o conceito de globalidade
no capital na nova empresa?- nas ~rações do seguro de crédito à exportação.

O projeto foi aprovado pelo Governo Federal, Com base neste conceito, o exportador deverá con-
ficando o BB - Banco do Investimento S.A. encarre~ tratar a cobertura para a totalidade de suas transa-
gado de negociar com os potenciais parceiros' a çães comerciais. Sendo assim, procura-se evitar a
montagem da companhia. anti-seleção do risco, que tem proporcionado resul-

O objetivo é aglutinar seguradoras nacionàis, tado lamentável às empresas/agências que operam
bancos nacionais e estrangeiros com posição desta- desta forma.
cada no apoio ao comércio exterior e uma segurado- No estágio inicial de suas operações, a segu-
ra estrangeira especializada no ramo, em tomo de radora restringirá as coberturas para riscos comer-
um mecanismo de proteção há muito reclamado pela ciais em operações de até 2 anos de prazo de paga-
classe exportadora. menta, independentemente do tipo de bem a ser ex-

A participação do BB - Banco de Investimento port~do.

S.A. será minoritária e, quanto aos demais parceiros, g)-quais as vantagens do seguro de crédito à
ainda não há definições. exportação, frente à fiança bancária?-

c) -como foi feita, ou será feita, a escolha Oprincipal diferencial do seguro de crédito à
desses sócios? Há alguma empresa estrangeira exportação frente à fiança bancária é a informação.
interessada? O projeto prevê' a participação de Por meio do seguro de crédito à exportação, o co-
empresas estrangeiras? Caso positivo, por quais mercianteobterá informações sobre a saúde fihan-
motivos?- ceira e práticas comerciais dos importadores, a evo-

No caso das seguradoras, a escolha dos possí- lução da concentração dos créditos concedidos e
veis sócios ponderou o porte financeiro das compa- dos movimentos econômicos gerais do País ou re-
nhias, bem como a experiência acumulada. Quanto giães com as quais realiza negócios, permitindo um
aos bancos, critério utilizado foi o de reunir os mais melhor planejamento de suas operações.
atuantes em comércio exterior. A existência do seguro de crédito à exportação

Quanto às seguradoras estrangeiras, esc/are- representará incentivo relevante para o exportador
cemos que existem cinco companhias interessadas ampliar os negócios no exterior, visto que funcionará
em apoiar o projeto. A participação de uma segura- como uma proteção para riscos alheios ao seu con-
dora estrangeira é fundamental para a operacionali- trole, liberando-o para produzir e evitando, desta for-
zação do seguro, na medida em permitirá acesso à ma, dispersar esforços com esta preocupação.
base mundial de informações sobre importadores Outra vantagem para o exportador é o aumen-
estrangeiros, obtenção de tecnologia de gerencia- to do volume de recursos disponíveis para financiar
mento de carteiras, treinamento especializado no ex- sua atividade, uma vez que o seguro representará
terior, além de facilidades na colocação de ressegu- uma garantia a mais para os bancos. Dessa forma,
ros no exterior. bancos com reduzida experiência em comércio exte-
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rior podem se sentir encorajados a prover tais recur
sos, quando o crédito e os riscos políticos estão am
plamente cobertos pelo seguro.

h) "a imprensa publicou tabela (Jornal Gazeta
Mercantil, de 23-7-96), tendo por fontes o Banco do
Brasil e o Siscomex) projetando a evolução das ex
portações brasileiras desde 1995 até 2005, infor
mando os percentuais dessas exportações que po
deriam ser - também em projeções - seguradas,
ano a ano. Considerando as fontes dessas informa
ções, quais critérios basearam essas projeções e
como se chegaram a elas? São com base em mer
cado, ou estatísticas?"

Os números apresentados na imprensa são fru
to da transposição da experiência de alguns países,
conforme resume a tabela abaixo, tendo o grupo de
trabalho encarregado do projeto optado por extrapolar,
pela méCia, para a realidade brasileira e podem ser
qualificados como mera projeção estatística.

Exportações Totais e Percentuais
das Exportações Seguradas

em Alguns Países - 1990

US$ bilhões

PAís TOTAL % SEGURADO
EXPORTADO

Alemanha 3915 40

Austrália 389 8.9

BélQica 1177 4,1

Canadá 129 O 33

Espanha 539 11.1

E.U.A 3895 25

Franca 206.6 250

Grã-Bretanha 1836 260

Holanda 1316 142

Itália 169,9 84

Nova Zelândia 88 7.0

Japão 280,4 21,1

fONTES: FMI, Intemational Rnancial Statistics (1991) e Haniotis
e Schich (1995).

Respeitosamente, - Paulo C. Ximenes A. Fer
reira, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N2 1.821, DE 1996

Autor: Deputado Cunha Bueno
Destinatário: Ministro da Fazenda
Solicita informações sobre a criação, pelo Ban

co do Brasil, de seguradora de crédito à exportação.

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Cunha Bueno dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao Senhor Ministro da Fazenda informa
ções sobre matéria veiculada pela imprensa de que
o Banco do Brasil está criando uma seguradora es
pecializada em seguro de crédito à exportação.

É o relatório.

11- Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
2º, da Constituição Federal, e arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pelo nobre autor.

Sala de Reuniões, 12 de setembro de 1996. 
DelJutado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
NR ,DE 1996

(Do Sr. Cunha Bueno)

Solicita informações ao Sr. Ministro
da Fazenda sobre a criação, pelo Banco
do Brasil, de seguradora de crédito à ex
portação.

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui
ção Federal, e no art. 115, inciso I, do Regimento In
terno, solicito a Vossa Excelência seja encaminhado
ao Sr. Ministro da Fazenda o seguinte pedido de in
formações:

a) procede a informação de que o Banco do
Brasil, mediante associação com outras empresas,
estaria constituindo uma seguradora especializada
em seguro de crédito à exportação?

b) qual a situação atual desse projeto, quais os
sócios no empreendimento e em que proporção no
capital da nova empresa?

c) como foi feita, ou será feita, a escolha des
ses sócios? Há alguma empresa estrangeira interes
sada? O projeto prevê a participação de empresas
estrangeiras? Caso positivo, por quais motivos?

d) para quando está previsto o início de opera
ções dessa nova seguradora?

e) quais as projeções (favor informar os crité
rios) de número de apólices/coberturas e de fatura
mento de prêmios para os primeiros anos de funcio
namento da nova seguradora?

f) como será tratada a questão dos riscos polí
ticos? Haverá observância do princípio da universalida-



Solicita informações ao Sr. Ministro
da Fazenda sobre a criação, pelo Banco
do Brasil, de seguradora de crédito à ex
portação.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº ,DE 1996

(Do Sr. Cunha Bueno)

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui
ção Federal, e no art. 115, inciso I, do Regimento In
terno, solicito a Vossa Excelência seja encaminhado
ao Sr. Ministro da Fazenda o seguinte pedido de in
formações:

a) procede a informação de que o Banco do
Brasil, mediante associação com outras empresas,
estaria constituindo uma seguradora especializada
em seguro de crédito à exportação?

b) qual a situação atual desse projeto, quais os
sócios no empreendimento e em que proporção no
capital da nova empresa?

c) como foi feita, ou será feita, a escolha des
ses sócios? Há alguma empresa estrangeira interes
sada? O projeto prevê a participação de empresas
estrangeiras? Caso positivo, por quais motivos?

d) para quando está previsto o início de opera
ções dessa nova seguradora?

e) quais as pro.ieções (favor informar os crité
rios) de número de apólices/coberturas e de fatura
mento de prêmios para os primeiros anos de funcio
namento da nova seguradora?

f) como será tratada a questão dos riscos polí
ticos? Haverá observância do princípio da universali
dade nas coberturas? Todo e qualquer tipo de ex
portação financiada poderá ter acesso a esse tipo de
seguro?

g) quais as vantagens do seguro de crédito à
exportação, frente à fiança bancária?

h) a imprensa publicou tabela, tendo por fonte
o Banco Central e o Siscomex, projetando a evolu
ção das exportações brasileiras desde 1995 até
2005, informando os percentuais das exportações
seguradas, ano a ano. Considerando as fontes des
sas informações, quais os critérios que basearam
essas projeções e como se chegaram a elas? São
com base em mercado ou estatísticas?

Ofício PS/RI nº 1596/96

Brasília, 16 de outubro de 1996

A Sua Excelência o Senhor
Pedro Sampaio Malan
Ministro de Estado da Fazenda

Senhor Ministro,
Nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição Fe

deral, encaminho a Vossa Excelência, em anexo, có
pia do Requerimento de Informação nº 1.821, de
1996, de autoria do Deputado Cunha Bueno, sobre a
criação, pelo Banco do Brasil, de seguradora de cré
dito à exportação.

Cordialmente, - Deputado Wilson Campos,
Primeiro Secretário.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 1.847, DE 1996

Autor: Deputado Cunha Bueno

Destinatário: Ministro da Fazenda

Solicita informações sobre a criação, pelo Ban
co do Brasil, de seguradora de crédito à exportação.

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Cunha Bueno dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao Senhor Ministro da Fazenda informa
ções a respeito da constituição, pelo Banco do Bra
sil, de uma seguradora especializada em seguro de
crédito à exportação.

É o relatório.

11- Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
2º, da Constituição Federal, e arts. 115 e 116 do Re-
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de nas coberturas? Todo e qualquer tipo de exporta- gimento Interno da Casa), Voto pelo Encaminha-
ção financiada poderá ter acesso a esse tipo de se- mento das informações requeridas pelo nobre autor.
guro? Sala de Reuniões, 9 de outubro de 1996. - De-

g) quais as vantagens do seguro de crédito à putado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presidente.
exportação, frente à fiança bancária?

h) a imprensa publicou tabela (Jornal Gazeta
Mercantil, de 23-7-96, tendo por fontes o Banco do
Brasil e o Siscomex) projetando a evolução das ex
portações brasileiras desde 1995 até 2005, infor
mando os percentuais dessas exportações que po
deriam ser - também em projeções - seguradas,
ano a ano. Considerando as fontes dessas informa
ções, quais critérios basearam tais projeções, e
como se chegaram a elas? São com base em mer
cado, ou estatísticas?
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11- Voto do Relator

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N!! ,DE 1996

(Do Sr. Cunha Bueno)

Solicita informações ao Sr. Ministro
da Fazenda sobre a criação, pelo Banco
do Brasil, de seguradora de crédito i ex
portação.

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
2º, da Constituição Federal, e arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pelo nobre autor.

Sala de Reuniões, 9 de outubro de 1996. 
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presi
dente.

Brasília, 16 de outubro de 1996

A Sua Excelência o Senhor
Pedro Sampaio Malan
Ministro de Estado da Fazenda

Senhor Ministro,
Nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição Fe

deral, encaminho a Vossa Excelência, em anexo, có
pia do Requerimento de Informação nll 1.821, de
1996, de autoria do Deputado Cunha Bueno, sobre a
criação, pelo Banco do Brasil, de seguradora de cré
dito à exportação.

Cordialmente, - Deputado Wilson Campos,
Primeiro Secretário.

Brasília, 21 de outubro de 1996

A Sua Excelência o Senhor
Pedro Sampaio Malan
Ministro de Estado da Fazenda

Senhor Ministro,
Nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição Fe

deral, encaminho a Vossa Excelência, em anexo, có
pia do Requerimento de Informação nº 1.847, de

de agosto de 1996. - Excelentíssimo Senhor Presidente:
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui-

ção Federal, e no art. 115, inciso I, do Regimento In
terno, solicito a Vossa Excelência seja encaminhado
ao Sr. Ministro da Fazenda o seguinte pedido de in
formações:

a) procede a informação de que o Banco do
Brasil, mediante associação com outras empresas,
estaria constituindo uma seguradora especializada
em seguro de crédito à exportação?

b) qual a situação atual desse projeto, quais os
sócios no empreendimento e em que proporção no
capital da nova empresa?

c) como foi feita, ou será feita, a escolha des
ses sócios? Há alguma empresa estrangeira interes
sada? O projeto prevê a participação de empresas
estrangeiras? Caso positivo, por quais motivos?

d) para quando está previsto o início de opera
ções dessa nova seguradora?

e) quais as projeções (favor informar os crité
rios) de número de apólices/coberturas e de fatura
mento de prêmios para os primeiros anos de funcio
namento da nova seguradora?

f) como será tratada a questão dos riscos polí
ticos? Haverá observância do princípio da universali
dade nas coberturas? Todo e qualquer tipo de ex
portação financiada poderá ter acesso a esse tipo de
seguro?

g) quais as vantagens do seguro de crédito à
exportação, frente à fiança bancária?

h) a imprensa publicou tabela, tendo por fonte
o Banco Central e o Siscomex, projetando a evolu
ção das exportações brasileiras desde 1995 até
2005, informando os percentuais das exportações
seguradas, ano a ano. Considerando as fontes des
sas informações, quais os critérios que basearam
essas projeções e como se chegaram a elas? São
com base em mercado ou estatísticas?

Sala das Sessões, 11 de agosto de 1996. 
Deputado Cunha Bueno.

Ofício PSlRI n2 1625/96

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
NIl1.847, DE 1996

Autor: Deputado Cunha Bueno
Destinatário: Ministro da Fazenda
Solicita informações sobre a criação, pelo Ban

co do Brasil, de seguradora de crédito à exportação.

1- Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Cunha Bueno dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao Senhor Ministro da Fazenda informa':'
ções a respeito da constituição, pelo Banco do Bra
sil, de uma seguradora especializada em seguro de
crédito à exportação.

É o relatório.

Sala das Sessões, 11
Deputado Cunha Bueno.

Ofício PSIRI nº 1596/96



PROJETO DE LEI N2 2.395, DE 1997
(Do Sr. Alexandre Santos - PSDBIRJ)

Solicita informações ao senhor Mi
nistro da saúde sobre a Fundação Institu
to Oswaldo Cruz - Fiocruz.

Senhor Presidente.
Com fundamento no art. 50, parágrafo segun

do, da Constituição Federal, e nos arts. 24, inciso V
e parágrafo segundo, e 115, inciso I, do Regimento
Interno, solicito de V. Ex" que encaminhe ao Senhor
Ministro da Saúde o seguinte requerimento de infor
mações:

1) Qual a situação das contas da Fiocruz nos
últimos cinco anos, explicitando as fontes de receita
e as despesas realizadas com os respectivos pare
ceres dos órgãos de controle interno e externo?

2) Quantos servidores, incluindo diretores,
da Fiocruz se encontram no exterior ministrando
cursos? Quais as fontes de custeio destas bol
sas? Qual o retorno que tais investimentos po
dem trazer ao País? Identificar os servidores e o
tempo de permanência dos mesmos no exterior,
identificando, ainda, o vínculo dos mesmos para com
a Fiocruz e o tempo de serviço que lhes resta para
aposentadoria.

3) Quantas viagens ao exterior foram ofereci
das aos servidores da Fiocruz nos últimos cinco
anos? Quais os servidores que viajaram? A que fina
lidade se destinavam as respectivas viagens? Quais
os servidores que viajaram mais de uma vez e por
quê? A quem coube custear as viagens e qual o dis
pêndio da Fiocruz com as referidas viagens? Quem
decide quanto a necessidade e conveniência das via
gens de servidores e de diretores da Fiocruz ao exte
rior? Quem autoriza aquelas viagens? Quais os servi
dores que, nestes últimos cinco anos, após retomarem
do exterior onde estiveram em viagens ou em cursos
se aposentaram ou se afastaram da instituição por ou
tros motivos, relatório e respectivas avaliações.

4) Quais têm sido os investimentos da Fiocruz,
nestes últimos cinco anos, nas áreas de Imunobioló
gico e de medicamentos? Historiar os referidos e
respectivos investimentos, com a necessária avalia
ção dos parâmetros de resultados e da aplicabilida
de prática ante as necessidade do povo e para o Mi-
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1996, de autoria do Deputado Cunha Bueno, sobre a nistério da Saúde exerça com maior eficiência sua
criação, pelo Banco do Brasil, de seguradora de cré- função institucional.
dito à exportação. 5) Quais são as categorias funcionais que inte·

Cordialmente, - Deputado Wilson Campos, gram o quatro de pessoal da'Fiocruz? Quantos ser·
Primeiro Secretário. vidores integram cada categoria, tanto de apoio

como de nível médio e de nível superior? Se há ter·
cerização de serviços na Fiocruz? Quantos são os
servidores de empresas tercerizadas que trabalham
na Rocruz? Quais as condições determinantes da
tercerização? Quanto custam à Fiocruz os serviços
tercerizados? Quais as empresas contratadas para
serviços tercerizados? Existem servidores contratos
por tempo determinado? Quantos? Com que finali
dade e a que custo, individualizado?

Sala das Sessões, 21 de maio de 1997. - Ale
xandre Santos, Deputado Federal, PSDB/RJ.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N2 2.396, DE 1997

(Do Sr. Alexandre Santos)

Solicita informações ao Sr. Ministro
da Fazenda sobre operações com títulos
do Município do Rio de Janeiro.

Senhor Presidente:

Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui
ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 22, e 115, in
ciso I, do Regimento Interno, solicito a V. Ex" seja
encaminhado ao Sr. Ministro da Fazenda o pedido
de informações abaixo formulado.

Segundo informações veiculadas pela impren
sa, a CPI dos Títulos Públicos constatou uma série
de irregularidades em operações de compra e venda
de letras Financeiras do Tesouro do Município do
Rio de Janeiro (LFTM-RJ). Estas operações teriam
ocorrido no período 1993-96, com a participação de
várias instituições envolvidas no escândalo dos pre
catórios, como o Banco Vetor e as Corretoras Con
trato; Paper, Tarimba, Valor e Ativação.

Atrávés de documentos apreendidos no Banco
Vetor e na Corretora Tarimba, foram identificadas
duas dessas operações: a primeira refere-se à ven
da de um lote de 11,1 milhões de LFTM-RJ do Fun
do de Liquidez da Dívida Pública Municipal para a
Corretora Valor, em 9-1-95, e a segunda refere-se à
compra, pela Corretora Paper, de um lote de 60 mi
lhões de títulos do Fundo de Liquidez, em 8-2·96.

Diante dos indícios acima mencionados, solici
tamos que o Banco Central, através do levantamen
to de. todas as operações de compra e venda de
LFTM-RJ, realizadas pelo Fundo de Liquidez, no pe
ríodo janeiro de 1993 a dezembro de 1996, identifi-



rio.

Justificação

O mercado editorial se ressente de uma absur
da falta de controle da prática generalizada da ·pira
taria· em larga escala.

Embora a Lei do Direito Autoral, nº 5.988, de
14 de dezembro de 1973, trate da matéria, não o faz
com a indispensável eficácia, devido à sua generali
dade.

O projeto de lei que ora submetemos à apre
ciação de nossos pares busca o efeito de coibir có
pias ·piratas· de livros e outras publicações nacio
nais, estimulando, portanto, o anêmico mercado edi
torial brasileiro.

13638 Quinta-feira 22 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 1997

cando-se até o tomador final, forneça-nos as seguin- Ataca um foco preciso desse problema, qual
tes informações: seja, o uso generalizado de reproduções não autori-

a) volume de títulos negociados em cada ope- zadas pelas universidades brasileiras. Complementa
ração; a Lei nº 5.988, de 14 de dezembro de 1973.

b) preço unitário de compra elou venda; É significativo que cópias ·piratas· de ·softwa-
c) datas de realização das operações; re·, a maior parte de propriedade intelectual estran-
d) datas de vencimentos das LFTM transacio- geira, sejam severamente reprimidas, enquanto li-

vros e brochuras, predominantemente nacionais,
nadas; não tenham a mesma proteção.

e) instituições financeiras que negociaram com Estamos certos de que sua aprovação repre-
o Fundo de Liquidez do Município do Rio de Janeiro. sentará uma importante contribuição para a amplia-

Consideramos o levantamento destas informa- ção do mercado editorial em nosso País e para a
ções de fundamental importância para a transparên- proteção da propriedade intelectual.
cia da Administração Pública. Sala das Sessões, 21 de maio de 1997. - De-

Sala das 8essões, 21de maio de 1997. - Deputado putado Fernando Gabeira.
Alexandre santos.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
PROJETO DE LEI N2 3.142, DE 1997 N22.397, DE 1997

(Do Sr. Fernando Gabeira) (Do Sr. Paulo Rocha)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de Solicita informações ao Sr. Ministro
aquisição de títulos publicados no País do Meio-Ambiente, dos Recursos Hídri-
pelas bibliotecas das instituições de ensi- cos e da Amazônia Legal sobre constru-
no superior. ção de rodovia em área indígena.

O Congresso Nacional decreta: Senhor Presidente:
Art. 12 As bibliotecas das instituições de ensino Com fundamento no art. 50, § 22 da Constitui-

superior ficam obrigadas a ter em seu acervo os títu- ção Federal e no art. 115, inciso I do Regimento In-
los publicados no País referentes aos seus campos temo, solicito à Vossa Excelência seja encaminhado
de especialização. ao Sr. Ministro do Meio-Ambiente, dos Recursos Hí-

Parágrafo único. A quantidade de exemplares dricos e da Amazônia Legal o pedido das seguintes
das publicações especificadas no caput deste artigo informações:
será proporcional ao número de alunos inscritos nas 1 - Há tramitando junto ao Ibama algum estudo
diversas matérias, seguindo proporções especifica- ou pedido de autorização para a construção de uma
das pelo corpo docente. rodovia que passará dentro da reserva dos índios

Art. 22 Esta lei entra em vigor na data de sua Mundurukus, no oeste do Estado do Pará?
publicação. Justificação

Art. 32 Revogam-se as disposições em contrá- Correm notícias no Pará de que há um projeto
de construção de uma rodo-hidrovia no Rio Tapa
jós, que ligaria Alta Floresta à Jacareacanga, com
480 quilômetros, dos quais 182 já foram concluí
dos. Tal projeto seria da Cooperativa de Desenvol
vimento, Produção e Consumo do Sudoeste do
Pará (Codesup), que tem sede em Alta Floresta,
noMT.

Tal empreendimento passaria por dentro da
reserva indígena dos Mundurukus, o que, inega
velmente, traria sérios danos a tribo, tais como in
vasão de áreas, extração de madeiras, garimpagem,
etc. trazendo mais danos sociais, ambientais e cultu
rais.

Sala das Sessões, 21 de maio de 1997. - Pau
lo Rocha, PTIPA.
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 2.398, DE 1997

(Do Sr. Paulo Rocha)

Solicita informações ao Sr. Ministro
dos Transportes sobre construção de ro
dovia em área indígena.

Senhor Presidente:
Com fundamento no art. 50, § 22 da Constitui

ção Federal e no art. 115, inciso I do Recurso Inter
no, solicito à Vossa Excelência seja encaminhado ao
Sr. Ministro dos Transportes o pedido das seguintes
informações:

1 - Há tramitando junto à este Ministério algum
estudo ou pedido de autorização para a construção
de uma rodovia que passará dentro da reserva dos
índios Mundurukus, no oeste do Estado do Pará?

Justificação

Correm notícias no Pará de que há um projeto
de construção de uma rodo-hidrovia no Rio Tapa
jós, que ligaria Alta Floresta à Jacareacanga, com
480 quilômetros, dos quais 182 já foram concluí
dos. Tal projeto seria da Cooperativa de Desenvol
vimento, Produção e Consumo do Sudoeste do
Pará (Codesup), que tem sede em Alta Floresta,
noMT.

Tal empreendimento passaria por dentro da
reserva indígena dos Mundurukus, o que, inega
velmente, traria sérios danos à tribo, tais como in
vasão de áreas, extração de madeiras, garimpa
gem, etc. trazendo mais danos sociais, ambientais
e culturais.

Sala das Sessões, Paulo Rocha, PTIPA.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 2.399, DE 1997

(Do Sr. Paulo Rocha)

Solicita informações ao Sr. Ministro
da Justiça sobre construção de rodovia
em área indígena.

Senhor Presidente
Com fundamento no art. 50, § 22 da Constitui

ção Federal e no art. 155, inciso I do Regimento In
terno, solicito à Vossa Excelência seja encaminhado
ao Sr. Ministro da Justiça o pedido das seguintes in
formações:

1 - Há tramitando junto à Funai algum pedido
de autorização para a construção de uma rodovia
que passará dentro da reserva dos índios Munduru
kus, no oeste do Estado do Pará?

Justificação

Correm notícias no Pará de que há um projeto
de construção de um rodo-hidrovia no Rio Tapajós,
que ligaria Alta Floresta à Jacareacanga, com 480
quilômetros, dos quais 182 já foram concluídos. Tal
projeto seria da Cooperativa de Desenvolvimento,
Produção e Consumo do Sudoeste do Pará (CODE
SUP), que tem sede em Alta Floresta, no MT.

Tal empreendimento passaria por dentro da re
serva indígena dos Mundurukus, o que, inegavel
mente, traria sérios danos à tribo, tais como invasão
de áreas, extração de madeiras, garimpagem, etc.,
trazendo mais danos sociais, ambientais e culturais.

Sala das Sessões, 21 de maio de 1997. - Pau
lo Rocha, PTIPAS.

PROJETO DE LEI Nl! 3.143, DE 1997
(Do Sr. Carlos Nelson)

Estabelece condições para o finan
ciamento de empreendimentos habitacio
nais com recursos públicos e dá outras
providências.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 12 O financiamento, total ou parcial, de em
preendimento habitacional com recursos públicos
vincular-se-á à comprovação de sua viabilidade ur
banística.

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, con
sidera-se:

I - "recursos públicos", aqueles de origem or
çamentaria da União, Estados ou Municípios, os re
cursos de órgãos públicos da administração direta
ou indireta com atuação no setor habitacional, bem
como os de fundos públicos e os recursos privados
geridos pelo Poder Público com destinação legal
mente vinculada ao setor habitacional;

11 - "viabilidade urbanística", a garantia do pro
vimento adequado do empreendimento com equipa
mentos urbanos e comunitários, bem como com os
serviços a eles correspondentes.

Art. 2l! Sem prejuízô de outras determinações
de normas federais, estaduais ou municípios, bem
como de imposições administrativas especificamente
dirigidas ao empreendimento habitacional pelo Po
der Público, são requisitos de viabilidade urbanística:

I - a existência ou a instalação de sistemas ade
quados, bem como a manutenção dos serviços corres
pondentes, dos seguintes equipamentos urbanos:

a) abastecimento de água pótavel;

b) coleta de esgotos sanitários;
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c) coleta de águas pluviais;

d) coleta de resíduos sólidos;

e) abastecimento de energia elétrica;

f) iluminação pública;
9 pavimentação asfáltica das vias de circula

ção, ou outra de resistência e durabilidade similares,
quando a área urbana em que for instalado o em
preendimento contar com mais de 50% (cinqüenta
por cento) de vias pavimentadas.

\I - a existência ou a instalação a distância
adequadas para atendimento da demanda gera
da, bem como a manutenção dos serviços cor
respondentes, dos seguintes equipamentos co
munitários:

a) unidades escolares para os níveis de pré-es-
cola e 1° (primeiro) grau;

b) posto de saúde;

c) sistema de transporte coletivo.
§ 1° Para caracterização da viabilidade urba

nística, exigir-se-á que as obras necessárias de
equipamentos urbanos e comunitários sejam efetiva
das anterior ou concomitantemente à ás obras do
empreendimento habitacional.

§ 2Sl O Poder Público e o empreendedor res
ponsabilizar-se-ão pelo cumprimento dos requisitos
de viabilidade urbanística, na medida de suas atri
buições específicas.

Art. 32 A comprovação da viabilidade urbanísti
ca será efetivada previamente à contratação do fi
nanciamento do empreendimento habitacional ou à
assinatura de convênio ou qualquer ajuste para a uti
lização de recursos públicos.

Art. 42 O descumprimento de cláusula contra
tual relativa aos requisitos de viabilidade urbanística
ensejará a suspensão da liberação dos recursos pú
blicos contratados.

Art. 52 O financiamento individual da compra,
construção ou reforma de unidades habitacionais
não descaracteriza o empreendimento habitacional
para efeitos de aplicação das disposições desta lei.

Art. 62 Exigir-se-á também a comprovação da
viabilidade urbanística para o empreendimento habi
tacional realizado diretamente pelo Poder Público
responsável por seu financiamento.

Parágrafo único. No caso previsto pelo caput
deste artigo, o Poder Público em questão fará publi
car, em órgão oficial e em periódico de grande circu
lação local, a sua decisão de realizar o empreendi
I1'K!nto habitacional, acompanhada da comprovação
da viabilidade urbanística do mesmo.

Art. 72 É vedada a expedição de licenças ur
banísticas ou edilícias, ou atos administrativos
com função similar, para empreendimentos habi
tacionais financiados com recursos públicos que
não tenham viabilidade urbanística, nos termos
do art. 12 , parágrafo único, inciso 11, e do art. 2°
desta lei.

Art. 82 O Poder Executivo regulamentará esta
lei no prazo de 90 (noventa) dias de sua publica
ção.

Art. 9° Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 10. Revogam-se as disposições em contrá-
rio.

Justificação

É obrigação do Poder Público, em todos os
seus níveis, assegurar que a expansão e a ocupa
ção das áreas urbanas ocorra com o adequado pro
vimento de equipamentos e serviços urbanos e co
munitários.

Intenta o projeto que aqui apresentamos evitar
situações comuns em nosso País, em que implan
tam-se empreendimentos habitacionais, nos quais
muitas vezes são aplicados recursos públicos, sem
qualquer preocupação com a infra-estrutura de
abastecimento dágua, de coleta de esgotos sanitá
rios e de águas pluviais, bem como com a capacida
de dos serviços de saúde e educação, entre outros
aspectos. Entendemos que não se pode aceitar que
os recursos públicos sejam dirigidos a empreendi
mentos habitacionais que não observam condições
mínimas de viabilidade urbanística.

Propomos, então, basicamente, que, previa
mente à aprovação e contratação de empreendimen
tos habitacionais com recursos públicos, sejam ana
lisados uma série de requisitos objetivos que asse
gurem a sua viabilidade em termos de desenvolvi
mento urbano. Lançamos no projeto exigências es
senciais, que deverão ser complementadas pelas
normas estaduais e municipais e, também, pelas im
posições administrativas apropriadas a cada em
preendimento específico.

A proposição apresentada coaduna-se perfeita
mente com os mandamentos de nosso Texto
Maior. Estatui a Constituição Federal: em seu art.
21, inciso XX, que compete à União -instituir dire
trizes para o desenvolvimento urbano, inclusive
habitação, saneamento básico e transportes urba
nos-; em seu art. 23, inciso IX, que compete con
juntamente à União, aos Estados e aos Municípios
-promover programas de construção de moradias
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e a melhoria das condições habitacionais e de sa
neamento básico"; e êm seu art. 24, inciso I, que
compete à União e aos Estados legislar concorrente
mentesobre"direitourbanístico".

Diante da importância da matéria, não apenas
para o desenvolvimento urbano equilibrado, mas
também para o uso correto e eficiente dos recursos
públicos, contamos com o pleno apoio de nossos
ilustres Pares em seu aperfeiçoamento e rápida
aprovação.

Sala das Sessões, de 1997. - Deputado Car
los Nelson.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
NR 2.400, DE 1997

(Do Sr. Miro Teixeira)

Solicita informações ao Sr. Ministro
do Planejamento e Orçamento acerca da
alienação de ações do capital social da
C.V.R.D. S/A - Companhia Vale do Rio
Doce, realizada no dia 6-5-97.

Senhor Presidente:
Com fundamento no art. 50 § 2º da Constitui

ção Federal, e nos arts. 115, inciso I e 116, ambos
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
solicito a Vossa Excelência seja despachado com a
maior celeridade possível, ad referendum da Mesa,
e em seguida encaminhado ao Sr. Ministro do Plane
jamento e Orçamento, Sr. Antonio Kandir, o seguinte
Pedido de Informações.

1. Quantas ações ordinárias nominativas da
C.V.R.D S/A - Companhia vale do Rio Doce S/A. fo
ram colocadas no leilão realizado no dia 06.05 próxi
mo passado? Estas ações representam, em termos
relativos, que parcela do total de seu capital social?

2. Das ações colocadas em leilão, quantas, em
termos absolutos e relativos, foram efetivamente
alienadas? As ações alienadas representam que
parcela do capital social total da empresa? Informar
qual o diferencial do valor da alienação em relação
ao preço mínimo estipulado no edital.

3. Como ficou, em termos percentuais, a com
posição acionária da C.V.R.D. S/A.?

4. Qual o total de financiamento concedido pelo
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social - BNDES, para os novos acionistas, bem
como as condições de crédito - prazos de amortiza
ção do principal, prazo de carência, juros utilizados 
discriminando um a um os beneficiários deste finan
ciamento?

5. Quais as empresas que compuseram os
consórcios concorrentes do leilão?

6. Em conseqüência, solicita-se ainda copias
dos contratos sociais das empresas e os que origi
naram a formação consorciaI.

7. Finalmente, solicita-se ainda, cópia do con
trato da relação negociai da venda das ações da
Companhia Vale do Rio Doce S/A. com o Consórcio
vitorioso no leilão.

Neste sentido, vis-à-vis os relevantes interes
ses públicos e sociais envolvidos, esperamos poder
contar com as informações solicitadas na maior bre
vidade possível.

Sala das Sessões, 21 de maio de 1997. - Miro
Teixeira, Deputado Federal.

PROJETO DE LEI Nº 3.144, DE 1997
(Do Sr. Flávio Palmier da Veiga)

Denomina "Rodovia Almirante Hele
no Nunes" o trecho rodoviário compreen
dido entre DIVJMG-RJ (Além Paraíba) 
ENTR.BR-393(B) até o ENTR. da BR-116
com a BR-040, trecho conhecido como
Rio - Teresópolis - Além Paraíba.

O Congresso Nacional decreta:
At. 1º - Fica denominado "Rodovia Almirante

Heleno NunesA o trecho rodoviário compreendido
entre a DIV./MG-RJ (Além Paraíba) - ENTR.BR-393
(B) até o ENTR. da BR-116 com a BR-040, trecho
conhecido como Rio-Teresópolis-Além Paraíba, no
Estado do Rio de Janeiro.

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

Art. 3º - Revogam-se as disposições em con~

trário.

Justificação

Pretendendo dar a denominação de "Rodovia
Almirante Heleno Nunes" o trecho rodoviário com
preendido entre a DIV./MG-RJ (Além Paraíba) 
ENTR.BR-393 (B) até o ENTR. da BR-116 com a
BR-040, mais conhecido como rodovia Rio-Teresó
polis-Além Paraíba, basta-nos lembrar o seguinte:

I - o saudoso e inesquecível Almirante Hele
no de Barros Nunes sempre se identificou com a
vida, os homens e os problemas ligados à popu
lação teresopolitana;

" - seja como Chefe de Gabinete do Ex-Minis
tro da Viação, Almirante Lúcio Meira, como· Deputa
do Estadual ou como Secretário de Minas e Energia,
Heleno Nunes sempre direcionou sua atuação políti
co-administrativa para a solução de problemas que
afligiam a cidade de Teresópolis, bem como para a
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melhoria do bem-estar da população e dos turistas
que, em grande quantidade, para ali se dirigiam;

11I - a atuação do Almirante Heleno Nunes foi
decisiva para a construção da estrada Rio-Teresópo
Iis, tendo se empenhado pessoalmente, com grande
dedicação,~raa conclusão das obras;

IV - Heleno Nunes foi responsável ainda pela
realização de vários empreendimentos para a cida
de, como a reforma geral da rede elétrica do Municí
pio, o asfaltamento das principais ruas, a implanta
ção de indústrias, e a construção de modernos ca
sas para a prevenção de enchentes. Além disso,
sempre emprestou apoio às causas da educação e
da saúde;

V - o grande Almirante foi também, por vários
anos, Presidente da Confederação Brasileira de
Desportos, tendo transformado Teresópolis em cida
de sede dos treinamentos do selecionado brasileiro
de futebol, realizados na famosa Granja Comary;

VI - finalmente, foi Heleno de Barros Nunes
um cidadão e chefe de família exemplar, pai querido
e homem público admirado por todo comunidade flu-"
minense.

Por essas razões, contamos com o apoio de
nossos ilustres Pares à homenagem que pretende
mos prestar a esse inesquecível personagem da
vida pública brasileira.

Sala das Sessões, de 1997. - Deputado Flávio
Palmier da Veiga.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
NlI 171, DE 1997

(Do Sr. Flávio Palmier da Veiga)

Altera a Lei Complementar nll 64, de
18 de maio de 1990, reduzindo para 2
(dois) meses o período de desimcompati
bilização para candidatura a cargos eleti
vos.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Substitua-se pela expressão "2 (dois)

meses", na Lei Complementar nº 64, de 18 de maio
de 1990:

I - a expressão "6 (seis) meses", presente no
art. 1º, li, letras "a", "b", "d", "e", "f", "h", Ui" e "i";

11 - a expressão "4 (quatro) meses", presente
no art. 1º, li, letra "g"; e

11 - a expressão "3 (três) meses", presente no
art. 12 , 11, letra "I".

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

Justificação

Através do presente Projeto de Lei Comple
mentar, estamos sugerindo a alteração da Lei Com
plementar n2 64, de 18 de maio de 1990, para redu
zir e uniformizar em 2 (dois) meses os diversos pra
zos de desincompatibilização para candidatura de
cargos eletivos.

Há um consenso, entre as pessoas de bom
senso, que o prazo de seis meses para a desincom
patibilização é realmente um absurdo. Traduzido,
trata-se de um período de meio ano, portanto 1/8 de
um mandato de quatro anos.

Esse longo período exigido para a desincom
patibilização não encontra paralelo em nenhum outro
país democrático do mundo, pois a desincompatibili
zação, em linhas gerais, significa um pré-julgamento
de que o candidato ocupante de funções públicas, é
um político desonesto e corrupto, que se vai aprovei
tar do seu cargo para buscar indevidos benefícios
para si próprio.

Ainda atualmente existe um substancioso con
tingente favorável à reeleição do Presidente da Re
pública, dos Governadores de Estado e de Prefeitos
Municipais sem a necessidade da desincompatibili
zação.

A nossa proposição não chega a esse ponto.
Consideramos necessária a desincompatibilização,
mas não pelo longo período que hoje é exigida para
determinados cargos eletivos, em formulações legais
flagrantemente contraditórias: de uns, exigem-se
seis meses, e, de outros, quatro e três meses. Em
termos da ética procurada pelas normas vigentes,
toma-se incompreensível esta disparidade em maté
ria de desincompatilização.

Por isso, além de propormos um prazo razoá
vel para a desincompatibilização, sugerimos que se
lhe dê uniformidade na legislação brasileira.

Isto posto, contamos com o apoio dos nossos
ilustres Pares para a aprovação deste projeto de lei
complementar, o qual julgamos oportuno e conve
niente.

Sala das Sessões, de 1997. - Deputado Flávio
Palmier da Veiga.

PROJETO DE LEI N2 3.145, DE 1997
(Do Sr. Murilo Domingos)

Autoriza a utilização de SOOk (oitenta
por cento) do FGTS após S (oito) anos de
recolhimento.
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1996. - Deputado

o Congresso Nacional decreta:
Art. 12 É acrescentado ao art. 20 da Lei n2

8.036, de 11 de maio de 1990, o item XII, com a se
guinte redação:

·Art.20 .

XII- no valor de 80% (oitenta por cen
to), após oito anos de recolhimento."

Art. 22 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

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

Justificação

O objetivo primordial do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço, de acordo com a Lei n2 5.107, de
13 de setembro de 1966, é garantir ao trabalhador
uma compensação pecuniária proporcional ao tempo
de trabalho de empregado.

Por isso, a lei original restringia excessivamen
te a movimentação da conta vinculada do trabalha
dor. Com o passar do tempo, o legislador foi sensibi
lizando-se com situações em que se vêem os traba
lhadores, de modo que as possibilidades de movi
mentação dessa conta vêm-se ampliando a cada
dia. Entre essas hipóteses está o saque do FGTS
para a aquisição da casa própria bem como para
amortização do saldo devedor.

Tal flexibilidade decorrente do caráter patrimo
nial do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
Embora sua finalidade primordial seja assegurar ao
trabalhador essa retribuição pecuniária proporcional
ao tempo de casa, não se justifica que, em determi
nadas situações, o empregado tenha de valer-se de
empréstimos bancários, ou até mesmo de agiotas,
quando a precariedade de situações vividas poderá
ser superada com o recurso fundiário de que poderá
dispor.

É dentro dessa linha de raciocínio que enten
demos ser plenamente justificável que, após oito
anos de recolhimento do FGTS, possa o trabalhador
dele valer-se, na proporção de 80% (oitenta por cen
to), sem que tenha necessidade de vincular essa
movimentação a qualquer finalidade.

A transformação em lei da proposta por nos
apresentadas, ao permitir o saque de 80% (oitenta
por cento) após oito anos de recolhimento, produzirá
os seguintes efeitos:

Para o Governo: O índice de desemprego dimi
nuirá, tornando-se mais real; haverá uma significati
va diminuição nos gastos com o Seguro Desempre
go; os saldos retirados pelos trabalhadores serão di
rigidos ao consumo normal, tornando-se geradores

de receita e os recursos existentes na CEF, relativos
a esse Fundo, pouco serão afetados, considerando
que na prática, o que se propõe, já vem acontecen
do;

Para o participante do Fundo: Proporcionará
programar a sua vida em função do saldo acumula
do do seu FGTS; o livrará da situação incômoda de
manter a sua carteira de trabalho, com demissões, e
não correrá o risco de pressionado pela necessidade
de utilizar o seu saldo, forçar a sua demissão em de
trimento da segurança do eu emprego;

Para os Empregadores: Serão poupados de re
correr a expediente pouco ético para atender os an
seios sociais, de seus empregados e evitará, muitas
vezes de manter em seu contigente, operários em si
tuação irregular, trabalhando sem registro e,

Para a Justiça do Trabalho: O desafogo dos
Tribunais Regionais, considerando a diminuição sig
nificativa do número de processos, que deixarão de
ser encaminhados àquela Representação, para jul
gamento.

Esperamos contar com o assentimento dos
ilustres Pares a fim de que o projeto de lei que ora
apresentamos seja aprovado.

Sala das Sessões, de
Murflo Domingos.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 ,DE 1997

(Do Sr. Murilo Domingos e outros)

Dá nova redação ao inciso LXXVI do
artigo 52 da Constituição Federal.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do art. 60 da Constituição
Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto
constitucional:

Artigo único. O artigo 5º, inciso LXXVI da Cons
tituição Federal passa a vigorar com a seguinte re
dação:

·Art.5º .
LXXVI - são gratuitos:
a) o registro civil de nascimento;
b) a certidão do óbito;
c) a cédula de identidade;
d) os atos necessários ao casamento e

ao seu registro, para os reconhecidamente
pobres, na forma da leL"

Justificação

A cobrança, para o registro de nascimento e
óbitos e tirar a cédula de identidade afigura-se-nos
incoerente e injusta.
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Tais registros são exigidos pelo Estado ~

vêm beneficiar mais a este do que aos cidadãos. E
a partir do registro de nascimento que, na prática,
a pessoa passa a gozar dos direitos e existir juridi
camente. Muitas pessoas pobres, envergonhadas
de sua situação financeira e até mesmo desconhe
cendo o direito que lhes garante a gratuidade do re
gistro de nascimento e óbito, acabam pagando
caro, por um formulário que não custa tanto quanto
lhes é cobrado.

. No registro de óbito vislumbra-se mais benefí
cio para o Estado do que para família do de cujus
pois é a partir deste que se desencadeia o processo
de inventário, e o Poder Público beneficia-se com o
pagamento dos tributos mortis causa.

Daí se conclui que é o Estado que deve arcar
com os custos do simples registros, pois, repetimos,
é ele o maior beneficiário, é ele que recebe os resul
tados dos tributos, para Restar esses serviços aos
cidadão.

Não se há de alegar, todavia, que estas medi
das trariam prejuízos aos cartórios e aos órgãos de
identificação, pois estes já ganham suficientemente
bem para, por exemplo, apor um simples carimbo em
alguns documentos, e além de tudo beneficiam-se
com a elevada carga tributária que oprime o cidadão.

Além disso, é interesse do Estado ter o seu
efetivo populacional regularizado e identificado.

Suprimir, portanto, as expressões -reconheci
damente pobres, na forma da lei,- do artigo 52, inciso
LXXVI, da Magna Carta, é antes de tudo um ato de
justiça e coerência.

No que concerne à alínea -d-, que acrescenta
mos, como ato gratuito, vimos atender a regra cons
titucional inserta no artigo 226, § 32• Nada mais po
deria facilitar a conversão de união estável entre o
homem e a mulher em casamento do que torná-lo
gratuito.

Os benefícios que nossa proposta patenteia
justificam a sua plena aprovação pelos ilustres con-
gressistas. .

Sala das Sessões, 21 de agosto de 1997. 
Deputado Murilo Domingos.

Deputado------------

Deputado-----------

Deputado-----------

Deputado-----------
Deputado-----------

Deputado------------

PROJETO DE LEI N2 3.146, de 1997
(Do Sr. Valdir Colatto)

Altera o art. 452 da Consolidação
das leis do Trabalho.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 12 O art. 452 da Consolidação das Leis do
Trabalho passa a vigorar com a seguinte redação:

-Art. 452. Considera-se prazo indetermi
nado todo contrato que suceder, dentro de
três meses, a outro contrato por prazo deter
minado, salvo se a expiração desse dependeu
da execução de serviços, especializados ou
da realização de certos acontecimentos,-

Art. 22 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 32 Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

As relações de trabalho são dinâmicas e estão
em constante mudança, requerendo a diminuição
das regras impostas pelo Estado, já que a tendência
é a de que os próprios interlocutores sociais estabe
lecem as normas relativas ao contrato de trabalho. A
legislação trabalhista deve, portanto, ser flexibiliza
da, diminuindo o número de imposições que, ao in
vés de protegerem o trabalhador, acabam por preju
dicá-lo e limitam o mercado de trabalho.

Os empregadores não se sentem estimulados
a contratar novos trabalhadores, uma vez que a le
gislação trabalhista e cegente, reduzindo a liberdade
de escolher a forma de contratação e prestação de
serviços, impondo ônus, algumas vezes, muito pesa
dos para serem suportados pelo tipo de atividade
econômica desenvolvida.

A norma que se pretende alterar está relacio
nada ao intervalo de tempo necessário entre um e,
outro contrato por prazo determinado, que deverá
ser recJuzido para três meses.

'O período atualmente estipulado de seis me
ses de intervalo entre um e outro contrato de traba
lho por prazo determinado apenas impede o empre
gador de contratar o mesmo empregado, pois, se o
fizer, estaria configurada a contratação por prazo in
determinado e a empresa seria obrigada a arcar com
ônus trabalhistas além daqueles que seriam com
pensatórios para a sua atividade econômica.

O trabalhador fica sem o emprego, ainda que por
prazo determinado, e o empresário deve procurar ou
tra mão-de-obra que pode não ter a qualificação ou a
experiência necessária para o exercício da função.
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Contamos, portanto, com o apoio dos nossos
ilustres Pares, a fim de aprovar o projeto de lei ora
apresentado.

Sala das Sessões, de de 1997. - Deputado
Valdir Colatto.

PROJETO DE LEI NR 3.147, DE 1997
(Do Sr. Valdir Colatto)

Dispõe sobre a reserva de vagas es
peciais para deficientes físicos nos esta
cionamentos públicos.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É obrigatória, nos estacionamentos pú

blicos, a reserva de vagas especiais para veículos
de indivíduos portadores de deficiência física.

Parágrafo único. Quando for o caso, as vag~~

citadas ao caput deverão ser localizadas o mais pró
ximo possível dos acessos de entrada e saída de
pedestres do estacionamento.

Art. 2º O Poder Executivo regulamentará esta
lei em 60 (sessenta) dias.

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

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

Em 1988, a Constituição Federal do Brasil ga
rantiu às pessoas portadoras de deficiência física o
direito de ser facilitado o seu acesso aos bens e ser
viços coletivos. Isso deve ocorrer com a eliminação
de precon.::eitos e dos obstáculos arquitetônicos que
limitem a liberdade de movimento dessas pessoas.
Prevê, também que lei própria determinará quais de
vem ser as normas de construção de logradouros e
dos edifícios públicos e de fabricação de veículos de
transporte coletivo com a finalidade de garantir o
acesso adequado de deficiente físico.

De fato, a preocupação com a adequação de
edificação e do mobiliário urbano ao uso de pessoas
portadoras de deficiências físicas vem aumentando
em todo o mundo. As reinvidicações das organizaçõ
es representativas desses grupos têm lutado para
ver respeitados seus direitos para que possam, en
fim, exercer plenamente suas funções de cidadãos.

No Brasil, a garantia dos direitos dos deficien
tes físicos pela Constituição foi um grande passo, já
que esse grupo sempre foi discriminado e relegado
ao esquecimento. Os deficientes físicos que não
possuem transporte próprio ainda têm sua liberdade
de movimento muito limitada pela ausência de facili
dades como rampas ou guias rebaixadas. Da mes
ma formam, os serviços de transportes públicos pou-

co ou nada se preocupam com esse tipo de passa
geiro, ficando o deficiente sem direito à locomoção.

No entanto, atualmente, são muitos os equipa
mentos especiais que permitem o acesso de defi
cientes aos veículos. Aqueles que podem locomo
ver-se com automóveis especiais encontram dificul
dades em estacionar o veículo, problema que aflige
a quase totalidade dos motoristas dos centros urba
nos brasileiros. Porém, quando se trata de pessoas
limitadas pela perda total ou parcial de sua capaci
dade física, a questão se agrava e merece um trata
mento mais humano.

Dessa forma, intencionamos com o presente
projeto de lei, tornar a reserva de vagas em estacio
namentos públicos obrigatória, como já ocorre em
estacionamentos de alguns prédios, como em shop
ping centers ou mesmo em edifícios públicos de al
gumas cidades brasileiras.

Por isso, contamos com o apoio dos nobres
Deputados.

Sala das Sessões, 21 de maio de 1997. - De
putado, Valdir Colatto.

INDICAÇÃO N2 861, DE 1997

Sugere ao Poder Executivo o envio
ao Congresso Nacional de projeto de lei
denominando HRodovia Deputado Sílvio
Braga" a BR-163, que liga as cidades de
Santarém (PA) a Cuiabá (MT).

A proposição, anexa, que sugerimos ao Poder
Executivo encaminhar ao Congresso Nacional objeti
va perpetuar, ainda que sob a forma de denomina
ção de rodovia federal, a figura do inestimável ho
mem público que foi SYLVIO Leopoldo de Macambi
ra BRAGA, nascido na Amazônia, na cidade de San
tarém (PA).

Falecido em fins de 1995, SYLVIO BRAGA de
dicou grande parte de seus 79 anos de vida à defesa
do povo da Amazônia de onde era originário.

Escrever tudo a respeito de SYLVIO BRAGA, e
de seu trabalho em favor da Região Norte do País
demandaria muita tinta e muito papel. Por isso nos li
mitaremos a destacar apenas os aspectos mais mar
cantes de sua vida pública, que, sem dúvida alguma,
será um exemplo para jovens da região.

1) Deputado estadual e federal, com 2 manda
tos em cada âmbito.

2) Autor de projeto de lei sobre o aproveita
mento hidráulico do Rio Curuá - Una em Santarém e
a estrada Cuiabá - Santarém, com vistas ao primei
ro passo para a ocupação econômica da Amazônia,



13646 Quinta-feira 22 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 1997

e entusiasta lutador pela construção do Porto de
Santarém.

3) Importante participação na implantação de
hidrelétrica do Rio Curuá - Una, dando ensejo a
criação do Pólo de Desenvolvimento Regional do
Baixo Amazonas paraense.

·4) Integrou a Frente Parlamentar Nacionalista.
5) Empreendeu denodados esforços em prol

do desenvolvimento da região do Baixo Amazonas,
inclusive quando já não detinha mandato popular.

6) Possuía larga experiência administrativa ten
do exercido com eficiência e probidade o cargo de
Diretor da Carteira de Crédito Geral do Banco de
Crédito da Amazônia 1955 e 1958; e

7) Exerceu funções nos organismos oficiais de
mobilização econômica do vale Amazônico, durante
a 2ª Guerra Mundial.

Por último o registro de que Sylvio Braga teve
seu derradeiro mandato de Deputado Federal cassa
do pelo movimento militar de 1964, sob a injusta
acusação de dissiminador de idéias não compatíveis
com o regime democrático. Quanto a isto, invoca
mos pronunciamento público feito, em 1992, pelo in
suspeito, então Senador Jarbas Passarinho, dando
seu testemunho de que "uma das maiores injustiças
cometidas pela Revolução de 1964 o equívoco da
cassação do mandato de Sylvio Braga".

Pela oportunidade, fazemos a juntada de seu
curriculum vitae.

Sala das sessões, 22 de maio de 1997. - De
putado Benedito Guimarães, PPB/PA.

PROJETO DE LEI Nº ,DE 1997
(Do Poder Executivo)

Dá denominação de "Rodovia Depu
tado Sylvio Braga" a BR-163, que liga as
cidades de Santarém, (PA) a Cuiabá (MT).

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica denominada de "Rodovia Deputado

Sylvio Braga" a BR-163, que liga Santarém, Estado
do Pará a Cuiabá, Estado de Mato Grosso.

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

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das sessões, 22 de maio de 1997. - Deputado

Benedito Guimarães, PPB - PA.

CURRICULUM VITAE

Nome - Sylvio Leopoldo de Macambira BRAGA

Qualificação - Brasileiro, casado, advogado,
bancário aposentado, residente à SOS 105, Bloco
"A" Ap. 604 - Brasília - fone: 242-0153

NalLIaIidade-Natural de SantaIém,- Estado do PaIá

Filiação - José Antunes de Vasconcelos Bra
ga e Sylvia Augusta de Macambira Braga

Registro Profissional - OAB - Secção do Es
tadodo Pará, sob o nº 305 em 4-8-1947 - OAB - Sec
ção do Distrito Federal sob o nº 200A, em 2-6-1966

Instrução - Curso Primário - Grupo Escolar de
Santarém,no Estado do Pará. Curso Secundário 
Inter-nato Colégio Pedro 11, Rio de Janeiro e Institu
to Nossa Senhora de Nazaré em Belém (PA).

Curso Universitário - Faculdade de Direito do
Pará, onde a 31 de dezembro de 1946 colou grau de
bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais

Principais Fatos e Atividades - Deputado à AsserrbIéia
Legislativa do Estado do Pará 1947/51 

1951/54. Diretor do Banco de Crédito da Amazônia
S/A - Carteira de Crédito Geral- 1955/58. Deputado
Federal - 1959/63 - 1963/67. Em 9-4-1964 teve o
seu mandato de Deputado Federal cassado, bem
como seus direitos políticos suspensos por 10 anos

Experiência - Em 1942 e 1943, durante a 2ª
Guerra Mundial, trabalhou nos organismos oficiais
encarregados da Mobilização Econômica do Vale
Amazônico, tendo sido Assistente Administrativo do
Serviço Especial de Saúde Pública (SESP) e Secre
taria da Secção de Análise Econômica da Rubber
Development Corporation (RDC) em Belém do Pará.
Em julho de 1943 ingressou no quadro funcional do
Banco de Crédito da Borracha SA, estabelecimento
oficial criado para desenvolvimento da produção de
borracha e sua defesa econômica, resultante do
acordo celebrado em Washington a 3 de março de
1942, entre o Governo brasileiro e a Rubber Reserve
Company, representante do Governo do EE.UU. da
América do Norte, de cujo capital social participava
na proporção de 40%, onde passou a assessorar os
dois diretores americanos integrantes da Diretoria do
Banco. Bolsa de Estudos na Itália - Bolsista do Go
verno italiano, fez o curso de Teoria e Política do De
s·envolvimento no Instituto de estudos para o Desen
~olvimento Econômico (ISVE) em Nápoles no perío-
do de 1968/1969 .

Atividades Parlamentares - Deputado Esta
dual e Federal em duas legislaturas sucessivas, teve
objetiva atuação em favor das populações que rep
resentou.

- Membro das Comissões de Relações Exte
riores, de Economia e de Valorização Econômica da
Amazônia, da Câmara Federal.

- Revisor da Comissão Par1amentar de Inquérito,
para Estudo do Problema do Ferro e Manganês.



REQUERIMENTO
(Do Sr. Benedito Guimarães)

Requer o encaminhamento de indi
cação que sugere ao poder Executivo o
envio de Projeto de lei denominando:
"Rodovia Deputado Sylvio Braga" a BR
163 (Santarém-PA a Cuiabá-MT).

REQUERIMENTO Nº 2.401, DE 1997
(Da Senhora Fátima Palaes)

Requer do Senhor Ministro de Esta
do da Saúde, cópias do instrumento legal
de repasse de recursos referentes ao pa
gamento do abono de 25% do AIHS, ao
Estado do Amapá.

Requeiro, nos termos do art. 115, inciso I, do
Regimento Interno, que seja solicitado ao Ministro de

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência nos termos do

art. 113, inciso I e § 1º do Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados, seja encaminhada ao Poder
Executivo indicação em anexo, que sugere ao Poder
Executivo o envio ao Congresso Nacional de Projeto
de lei denominando "Rodovia Deputado Sylvio Bra
ga" a BR-163 (Santarém-PA a Cuiabá-MT)

Sala das Sessões, 21 de maio de 1997. - De
putado Benedito Guimarães, PPB - PA.
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- Autor do Projeto que autoriza o Governo Brasi- 11) Sugestões à valorização Econômica da Ama-
leiro a adquirir as 60.000" ações do Governo Americano, zônia - Discurso - Assembléia Legislativa do Estado
no capital do Banco de Crédito da Amazônia S.A., e que do Pará - 1953.
transformado na Lei nº 4.087 de 9 de julho de 1962, foi 12) Dezoito Discursos (Iivro)- 1953 - Imprensa
incorporada à legislação que deu nova estrutura à ação Oficial- Belém do Pará.
federal na região (Lei nº 5.122 de 29-9-66). 13) Defesa do Monopólio da Produção de Borra-

- No campo econômico defendeu com tenacida- cha Sintética -1957. Congresso Brasileiro de Municí-
de o projeto de sua autoria, visando o aproveitamento pios - Rio.
do potencial hidráulico do rio Curuá-Una em Santarém 14) Defesa do Monopólio Estatal da Borracha-
e a Estrada Cuiabá-Santarém, BR-163 (ligação da Ba- Discurso - Câmara dos Deputados - 1959 - Rio de
cia do Amazonas a do Prata). Todos estes projetos fo- Janeiro.

ram executados e se constituiram em tema permanen- 15) Borracha Sintética - Discurso - Congresso
te de atuação parlamentar em vinte anos de luta, rep- Brasileiro de Municípios - Recife - 1959.
resentando o Primeiro Projeto Integrado da Região a 16) Borracha (livro) _ Monopólio Estatal _ Bor-
primeira experiência setorial tecnicamente planejada racha Sintética - Nacionalização do Banco da Ama-
de ocupação econômica da Amazônia. zônia _ Editora Fulgor - São Paulo - 1960.

- Fator dinâmico de integração sócio-econômico, 17) Contra a liberação das importações de bor-
local, a implantação da Hidrelétrica do Curuá-Una racha _ Discurso - Câmara dos Deputados - Brasí-
(40.000 KWA), foi uma etapa decisiva para a transfor- lia _ 1961
mação de Santarém em PaIo de Desenvolvimento Re-
gional do Baixo Amazonas Paraense. 18) O Falso Monopólio da Borracha - Discurso

- Câmara dos Deputados - 1961.
- Integrou a Frente Parlamentar Nacionalista, 19) Reforma Agrária - Imperativo Social - Dis-

desde a sua fundação. curso _ Câmara dos Deputados - Brasília - 1963.
Trabalhos - Entre discursos, artigos, conferên

cias e livros publicados de natureza econômica, des
tacam-se os seguintes trabalhos.

1) Um programa para o Baixo-Amazonas - 1946
- Santarém. Discursos na Campanha pela Redemo
cratização do País.

2) O problema agrário na Constituinte paraense 
Discurso. Assembléia Legislativa do Estado do Pará 
1947.

3) Borracha: uma experiência social- idem 1947.

4) Em favor da pequena navegação fluvial na
Amazônia - Congresso Brasileiro de Municípios - São
Lourenço - MG - 1954.

5) Centenário de Santarém - Discurso - Sessão
Solene da Câmara Municipal de Santarém - 1948.

6) Repúdio ao Instituto Internacional da Hiléia
Amazônia. Discurso - Assembléia Legislativa do Esta
do do Pará - 1949.

7) Porto de Santarém - Discurso - Assembléia
Legislativa do Estado do Pará - 1949.

8) Industrialização da Juta no Baixo Amazonas 
Discurso - Assembléia Legislativa do Estado do Pará
-1951.

9) Hidrelétrica do Rio Curuá-Una - Discurso 
Assembléia Legislativa do Estado do Pará - 1952.

10) A Ligação Cuiabá-Santarém - Discurso - As
sembléia Legislativa do Estado do Pará - 1953.



Requeiro a Vossa Excelência, com base no art.
115, inciso I do Regimento Interno desta Casa, que
seja solicitado ao Excelentfssirno Senhor Ministro de
Estado do Trabalho, as seguintes informações:

1) cópias dos textos dos convênios firmadoS
entre o Ministério do Trabalho e o Governo do esta
do do Amapá, através das Secretarias de Políticas
de Emprego e Salário - SPES e de Formação e De
senvolvimento Profissional- SEFOR;

2) cópias dos planos de trabalhos dos respecti
vos convênios;

3) cópias das prestações de contas daqueles
convênios cujos prazos para tal tenham se exaurido;

4) cópias dos cronogramas físico-financeiros
dos convênios;

5) Relação das localidades atendidas pelos
convênios; e

6) Números de pessoas beneficiadas por Iocaidade

Justificação

Tal solicitação respalda-se tão exclusivamente
na necessidade de um acompanhamento e fiscaliza
ção da aplicação desses recursos, como repre
sentante do Estado do Amapá nesta Casa, bem corno
para que se possa cumprir o processo de democratiza
ção que a sociedade brasileira tanto almeja.

Sala das Sessões, 21 de maio de 1997. - Fáti
ma Pelaes, Deputada Federal- PSDBlAP.
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Estado da Saúde, cópias do instrumento legal de re- REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
passe de recursos referentes ao pagamento do aba- tfi 2.403, DE 1997
no de 25% dos AIHS. (Da Sr- Marisa Serrano)

Justificação Solicita o encaminhamento de pedido

Na qualidade de representante do Estado do deReIaç~~~~~indaistrodas
A ' t C . d h t .-A a .~"" execu-
.ma~a n~s a asa e vtsan o o acompan a~n o e ção do Acordo para a Conservação da Fau-
fls~!lzaça~ dos re:ursos que I~es sao destl~dos, na Aquática nos Cursos dos Rios Limftro.
solicito as Informaçoes ~ssánas.ao conheclmen- fes, celebrado entre o Brasil e o Paraguai,
to do pagament~do abono Já mencIOnado, repassa- em BrasOia em 12 de setembro de 1994.
do a todas as Unidades federadas. '

Sala das Sessões de de 1997. - Fátima senhor Presidente:
Pelses, Deputado Federal- PSDB - AP. Com fundart)ento no art. 50, § 2º, da Constitui-

REQUERIMENTO tfi 2 402, DE 1997 ção Federal, e no~ arts. 115, inciso I. ~ parágrafo úni-
. • • co, e 116, do Regimento Interno, solicito a Vossa Ex-

(Da Senhora Fátima Pelaes) f_ celência seja encaminhado ao Sr. Ministro das Rela-

Requer do senhor Ministro de Esta- ções Exteriores, o seguinte pedido de informações:
do do Trabalho, cópias dos convinios e O Brasil celebrou com o Paraguai um Acordo
prestações de contas de recursos libera- para a Conservação dos Recursos Pesqueiros, em
dos ao Governo do Estado do Amapá, 12 de setembro de 1994. O Acordo já foi aprovado
através das Secretarias de Polfticu de pelas duas Casas do Congresso Nacional.
Empregos e Salários e de Formação e Esse documento internacional prevê o exercí-
Desenvolvimento ProfiaaionaI. cio do direito de pesca, nos rios limítrofes, até o limi

te de sua soberania. Prevê também a possibilidade
de aplicação de controles conjuntos ao exercício do
direito de pesca, com a participação de funcionários
brasileiros e paraguaios, para garantir o cumprimen
to do Acordo.

Os dispositivos do Acordo tratam ainda de ou
tros aspectos relacionados à atividade pesqueira e à
conservação da fauna aquática, na fronteira líquida
entre o Brasil e o Paraguai. Entre eles, a necessida
de de exame de impacto ambiental antes da constru
ção de obras hidráulicas; a elaboração de medidas
para prevenir a poluição por detritos de origem in
dustrial ou agrícola que possam afetar à fauna aquá
tica; a manutenção da troca de informações sobre a
situação dos reCursos pesqueiros; o estabelecimento
de limitações qt,Jartl:o à intensidade da pesca, aos ta
manhos de captura, às áreas de proteção, bem como
de períodos de proibição da atividade pesqueira.

Tendo em vista a existência de um diploma in
ternacional tão abrangente, causou-me admiração o
recebimento de denúncias, provenientes da Câmara
Municipal de Bela Vista, de que o rio Paraguai tem
sido alvo constante de pesca predatória. A Câmara
relata, inclusive, que o rio foi objeto de bloqueio por
piloteiros, pescadores, proprietários de hotéis, políti
cos e representantes de entidades ambientalistas,
com o intuito de protegê-lo dessas atividades.

Ressalta-se, também, que é incompreensível
que o Brasil não tenha firmado, ainda, um acordo de
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proteção ambiental nos mesmos moldes com a Bolí- Essa obra diminuiria em cerca de 60 Km a dis-
via, em razão da extensa fronteira líquida com aque- tância entre os municípios beneficiados e a Capital -
le país. Campo Grande - e em cerca de 173 Km o trecho

Assim, venho indagar, junto a esse Ministério: entre o Município de Tacuru e Foz do Iguaçu no Es-
a) o Acordo firmado entre o Brasil e o Para- tado do Paraná.

guai, já ratificado pelo Congresso, não está sendo Estamos vivendo hoje uma necessidade de in-
executado? Por qual motivo? Quais os órgãos com- tegração entre os povos em busca da formação de
petentes do Governo brasileiro para executar o Acor- blocos econômicos para que possamos nos manter
do? inseridos no chamado processo de globalização da

b) O texto do Acordo previa a negociação de economia mundial. Esperando alcançar esse objeti-
protocolos adicionais para regulamentar a atividade vo foi formado o Mercosul.
pesqueira. Tais protocolos foram (ou estão sendo) A rodovia proposta será um importante corre-
negociados? Que regulamentos específicos foram dor do Centro-Geste com o Mercosul, aumentando
estabelecidos, em relação à pesca predatória? nossa possibilidade de maior participação nesse

c) O Brasil pretende negociar um Acordo se- mercado promissor, beneficiando uma região caren-
melhante com a Bolívia? Quando? te de vias de ligação, atraindo novos e esperados in

vestimentos.Sala das Sessões, 21 de maio de 1997. - De-
putada Marisa Serrano. Sala das Sessões, 21 de maio de 1997. - De-

putada Marisa Serrano.

PROJETO DE LEI Ni 3.148, DE 1997
(Da srª Marisa Serrano)

Inclui no Plano Nacional de Viação o
trecho rodoviário que menciona, no Esta
do de Mato Grosso do Sul.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1I! Fica incluído, na Relação Descritiva das

Rodovias do Sistema Rodoviário Federal do Plano
Nacional de Viação, aprovado pela Lei ni 5.917, de
10 de setembro de 1973, o trecho rodoviário ligando
a BR-163/MS à fronteira BrasiVParaguai, no Estado
de Mato Grosso do Sul, tendo como pontos de pas
sagem Juti, Porto Felicidade, Tacuru e Sete Quedas,
todos no mesmo Estado.

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

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

Justificação

A presente proposta tem como objetivo criar
um canal de escoamento que beneficiaria diretamen
te mais de doze municípios só em Mato Grosso do
Sul (Sete Quedas, Paranhos, Tacuru, Iguatemi,
Amambai, Coronel Sapucaia, Mundo Novo, Japorã,
Eldorado, Juti, Caarapó, Dourados), além de propor
cionar uma redução significativa nos custos de trans
porte de carga dos Estados de Rondônia, Mato
Grosso e Mato Grosso do Sul, com destino aos por
tos da Argentina e, ainda, facilitaria a integração co
merciai da região sul do Estado de Mato Grosso do
Sul com o norte da Argentina e Paraguai.

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 155 do Regi

mento Intemo da Câmara dos Deputados, URGÊN
CIA para a tramitação do Projeto de Lei nl! 3.100, de
1997, de autoria do Poder Executivo, que dispõe so
bre a concessão de subvenção econômica a produ
tores de borracha natural, e dá outras providências.

sala das .Sessões, em de de 1997 - Arnaldo
Faria de Sá - Pimentel Gomes - José Machado 
Alexandre Cardoso - Sérgio Arouca - Fernando
Gabeira - Aldo Arantes - Inocêncio Oliveira.

AVISO Ni 608 - SUPRA/C.Civil

Em 12 de maio de 1997.

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República re
lativa a projeto de lei que ·Dispõe sobre a concessão
de subvenção econômica a produtores de borracha
natural, e dá outras providências·.

Atenciosamente, - Clovis de Barros Carva
lho, Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Pre
sidência da República.

MENSAGEM Ni 529
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos tennos do art. 61 da Constituição Federal,

submeto a elevada deliberação de Vossas Excelên-
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cias O texto do projeto de lei que -Dispõe sobre a
concessão de subvenção econômica a produtores
de borracha natural, e dá ouras providências".

Brasília, 12 de maio de 1997.
Fernando Henrique Cardoso.

EMI Nll 7/C. CIVIL-PRlMFIMAAlMMARHAUMICT

Brasília, 15 de abril de 1997.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli
ca, o setor de borracha natural vem experimentando,
nos últimos anos, um acentuado crescimento da pro
dução originária de seringais de cultivo enquanto a
extração do látex de plantas nativas sofreu, no mes
mo período quedas vertiginosas.

2. Verifica-se de outra parte, um expressivo au
mento no consumo de borracha natural sólida, aliado
à crescente importação de pneumáticos novos, aqui
incluídos, em maior quantidade, os destinados a ca
minhões e ônibus, que agregam maior percentual de
borracha natural.

3. No contexto desse quadro inserem-se outros
agravantes, como a alegada dificuldade de comer
cialização do produto nacional, o recebimento de
preços inferiores aos fixados pelo Ministério da Fa
zenda e as vantagens, traduzidas em termos de
qualidade, preços e financiamento, oferecidas pelo
mercado internacional.

4. O setor é regulamentado pela Lei nº 5.227, de
18 de fevereiro de 1967, que instituiu mecanismos de
proteção aos seringalistas nacionais expressos:

I - no estabelecimento de quotas de suprimen
to e consumo de borrachas e látices vegetais e quí
micos, de qualquer procedência, tipo ou variedade
(inciso 11I do art. 28), o que se convencionou denomi
nar de contingenciamento;

11 - na fixação de preços de venda dos produ
tos no mercado (inciso VII do art. 28); e

11I - na instituição da Taxa de Organização e
Regulamentação do Mercado da Borracha 
TORMB (art. 21).

5) Atualmente os recursos provenientes da
contribuição de caráter parafiscal gerados pela apli
cação da TORMB sobre produtos nacionais e sintéti
cos importados (1 %) e naturais importados (5%)
vêm sendo apropriados pelo Ibama para aplicação
no setor.

6) O instituto do contingenciamento estabele
cido anualmente com base nas estimativas de
consumo e produção obriga os consumidores de
borracha natural a adquirir determinada quantida
de da produção nacional aos preços fixados pelo

Ministério da Fazenda, para se valerem de cotas de
importação.

7) Esse mecanismo de intervenção direta no
mercado da borracha não vem apresentando re
sultados saudáveis. Ao contrário tem gerado pro
cedimentos indesejáveis e prejudiciais à economia
nacional como aumento da importação dos pneu
máticos com elevada percentagem de borracha
natural na sua confecção.

8) Portanto, com o propósito de solucionar os
problemas surgidos, tendo o presente a diretriz de
reduzir a intervenção do Estado na economia, jul
gamos que seria de se encaminhar ao Congresso
Nacional o projeto de lei anexo.

9) Esse projeto, ao tempo em que revoga a
mencionada Lei nº 5.227, de 1967, extinguindo os
referidos instrumentos de intervenção do Estado, au
toriza o Poder Executivo a conceder subvenção eco
nômica aos produtores de borracha natural.

10) A subvenção limitada à diferença entre o
preço vigente da borracha nacional, fixado pelo Po
der Executivo, e o preço do produto congênere no
mercado internacional, acrescido das despesas de
internalização, teria caráter temporário, devendo du
rar apenas o necessário ao ajustamento do setor,
previsto para médio prazo.

11) O valor de R$0,72 por quilo da borracha, a
ser considerado como teto da subvenção de que tra
ta o item anterior, foi tomado como base nos preços
de comercialização da borracha nacional (GEB-1) e
da importada (SMR-10) - consideradas, respectiva
mente, as mais significativas em termos de produção
interna e importação - no período de janeiro de 1991
a março de 1997.

12) O benefício, que teria a duração de 8 (oito)
anos, com rebates de 20% anuais, contados a partir
do final do quarto ano de vigência, demandaria re
cursos da ordem de R$28 milhões, anualmente. Se
se efetivar a expectativa de elevação do preço inter
nacional da borracha, a subvenção será proporcio
nalmente reduzida ou até mesmo eliminada

13) Consideramos oportuno acrescentar, no
projeto de lei, autorização para o Poder Executivo
doar ou ceder em regime de comodato, a entidades
representativas de produtores de borracha, usinas
de beneficiamento do produto integrantes do patri
mônio da União. Vale ressaltar que essas unidades
de produção localizadas na Amazônia foram implan
tadas com recursos provenientes da TORMB, por
tanto nada mais justo do que repassá-Ias aos produ
tores daquela Região.



REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 155 do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, URG~N
CIA para tramitação do Projeto de Lei n2 3.106, de
1997, de autoria do Poder Executivo, que dispõe so
bre a transferência da Escola de Enfermagem de

Dispõe sobre a concessão de sub
venção econômica a produtores de borra
cha natural, e dá outras providências.

PROJETO DE LEI N2 3.100 DE 1997
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14) Adicionalmente o Projeto de Lei estabelece 11I - sofrerá rebates, respectivamente, de vinte
a transferência para o Ministério da Agricultura e do por cento, quarenta por cento, sessenta por cento e
Abastecimento das funções de formular, coordenar, oitenta por cento, a partir do final do quarto, do quin-
executar e fazer executar a política de fomento a ne- to, do sexto e do sétimo anos de vigência desta Lei
veicultura, reservando-se ao Instituto do Meio Am- sobre o teto de que trata o inciso 11 deste artigo.
biente e dos Recursos Naturais Ren,'váveis as de- Art. 3º O Poder Executivo disciplinará as condi-
mais atribuições que lhe confere a Lei n2 7.735, de ções operacionais para o pagamento e controle da
22 de fevereiro de 1989. subvenção de que trata esta lei.

Respeitosamente, - Arlindo Porto, Ministro de Art. 4º Fica atribuída ao Ministério da Agricultu-
Estado da Agricultura e do Abastecimento - Paulo ra e do Abastecimento a competência para formular,
Jobim Filho, Ministro de Estado da Indústria, do Co- coordenar, executar e fazer executar a política na-
mércio e do Turismo - Interino - Clovis de Barros cional de fomento a heveicultura.
Carvalho, Ministro de Estado Chefe da Casa Civil
da Presidência da República - Gustavo Krause, Mi- Parágrafo único. Permanecem no âmbito do
nistro de Estado do Meio Ambiente, dos Recursos Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Hídricos e da Amazônia Legal - Pedro Malan, Mi- Naturais Renováveis - IBAMA as demais atribuições
nistro de Estado da Fazenda. que lhe confere o art. 2º da Lei nº 7.735. FI. 2 do pro

jeto de lei que ·Dispõe sobre a concessão de sub
venção econômica a produtores de borracha natural
e dá outras providências·.

Parágrafo único. Permanecem no âmbito do
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis - IBAMA as demais atribuições
que lhe confere o art. 22da Lei n27.735, de 22 de fe
vereiro de 1989.

Art. 52 O Poder Executivo fica autorizado a
doar, ou ceder em regime de comodato, a entidades
civis sem fins lucrativos, representativas de produto
res de borracha natural bruta, usinas de beneficia
mento de borracha integrantes do patrimônio da
União.

Art. 62O Poder Executivo deverá adotar medi
das destinadas a promover a ascensão econômica e
social dos seringueiros da Amazônia, priorizando o
atendimento daquela população nos programas de
promoção social.

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

Art. 8º Revogam-se as Lei nº 5.227, de 18 de
janeiro de 1967, 5.459, de 21 de junho de 1968, e o
Decreto-Lei nº 164, de 13 de fevereiro de 1967.

Brasília.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 12 Fica o Poder Executivo autorizado a
conceder subvenção econômica aos produtores na
cionais de borracha natural.

§ 12 A subvenção corresponderá à diferença
entre os preços de referência das borrachas nacio
nais e os dos produtos congêneres no mercado in
ternacional, acrescidos das despesas de nacionali
zação.

§ 22 Os preços de referência das borrachas na
cionais, para efeito de cálculo da subvenção econô
mica, são aqueles fixados pelo Poder Executivo e
em vigor na data da publicação desta lei.

§ 32 Os preços dos produtos congêneres no
mercado internacional serão apurados e divulgados
periodicamente pelo Poder Executivo, com base nas
cotações das principais bolsas de mercadorias inter
nacionais.

Art. 22 A subvenção econômica de que trata o
artigo anterior:

1- terá a duração de oito anos;

11 - não ultrapassará, em qualquer hipótese,
R$O,72 (setenta e dois centavos de reais) por quilo
da borracha do tipo Granulado Escuro Brasileiro nº 1
(GEB-1), sendo que, para os demais tipos de borra
cha, este teto sofrerá os ágios e deságios correspon
dentes;



3) A despeito de sua inestimável contribui
ção à preparação de mão de obra especializada
para a área de saúde da região amazônica, a
Escola de Enfermagem de Manaus encontra-se
estruturada de forma bastante precária, haja vis
ta não possuir sequer quadro de docentes do
magistério superior.

4) Entendemos, Senhor Presidente, que a ra
cionalidade administrativa torna de todo conve
niente o equacionamento desta questão através
da transferência da Escola de Enfermagem de Ma
naus para a Fundação Universidade do Amazonas
- FUA, instituição vinculada ao Ministério da Edu
cação e do Desporto, que tem a formação de pro
fissionais de nível superior como vocação histórica
e natural.

5) Esta transferência deve contemplar, igual
mente, os meios atualmente à disposição da Escola
de Enfermagem de Manaus, quais sejam os recur
sos humanos, materiais e orçamentários, de modo a
minimizar o aumento de despesas acarretado à Uni
versidade.

6) Considerando o elevado interesse público
da matéria, especialmente para o Estado do Amazo
nas e a Região Norte, recomendamos a Vossa Ex
celência solicitar ao Congresso Nacional a aprecia
ção do anexo anteprojeto de lei em regime de urgên
cia, nos termos do § 12 do art. 164 da Constituição
Federal.

Respeitosamente, - Luiz Carlos Bresser Pe
reira, Ministro de Estado da Administração Federal e
da Reforma do Estado - Paulo Renato Souza, Mi
nistro de Estado da Educação e do Desporto - Car
los César de Albuquerque, Ministro de Estado da
Saúde.

2) A Escola de Enfermagem de Manaus é uma
instituição criada em 1949, no bojo do Plano de Va
lorização da Amazônia, originalmente vinculada à
Fundação Serviços de Saúde Pública - SESP, e
atualmente constituída como unidade organizacional
da Fundação Nacional de Saúde - FNS, do Ministé
rio da Saúde.

EM INTERMINISTERIAL N2 25 MARElMEClMS.

Brasília, 29 de abril de 1997

Excelentíssirno Senhor Presidente da República,
temos a honra de submeter à superior conside

ração de Vossa Excelência o anexo anteprojeto de
lei que MDispõe sobre a transferência da Escola de
Enfermagem de Manaus, unidade organizacional
descentralizada da Fundação Nacional de Saúde,

AVISO N2 618 - SUPARlC. CIVIL.

Em 12 de maio de 1997.

Senhor Primeiro secretário,
encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssirno Senhor Presidente da República re
lativa ao projeto de lei que MDispõe sobre a transfe
rência da Escola de Enfermagem de Manaus, unida
de organizacional descentralizada da Fundação Na
cional de Saúde, para a Fundação Universidade do
Amazonas, e dá outras providênciasM.

Atenciosamente, - Clovis de Barros Carv.
lho, Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Pre
sidência da República.

MENSAGEM Nº532

Senhores Membros do Congresso Nacional,
nos termos do artigo 61 da Constituição Federal,
submeto à elevada deliberação de Vossas Excelên
cias, acompanhado de Exposição de Motivos dos
Senhores Ministros de Estado da Administração Fe
deral e Reforma do Estado, da Educação e do Des
porto e da Saúde, o texto do projeto de lei que MDis
põe sobre a transferência da Escola de Enfermagem
de Manaus, unidade organizacional descentralizada
da Fundação Nacional de Saúde, para a Fundação
Universidade do Amazonas, e dá outras providên
ciasM.

Brasília, 12 de maio de 1997. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO.
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Manaus, unidade organizacional descentralizada da para a Fundação Universidade do Amazonas, e dá
Fundação Nacional de Saúde, para a Fundação Uni- outras providênciasM.
versidade do Amazonas, e dá outras providências.

Sala das Sessões, de de 1997. - Geddel
Vieira - Pimentel Gomes - Aldo Arantes - Ale
xandre Cardoso - Inocêncio Oliveira - Matheus
Schmidt - Marcelo Déda.
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.\~r.XO.\ Dl IYrER'lI~ISTERL\1.~~'., 'l:\RE"l[(·I'lS.IH~·..~ DE :;.~:"'. DE 191)7.

1. Síntese do problema ou da situac:rw qUl' reclama Ilr(l\'id~ncias:

I Racionalidadt: admlnlstratml ll1t:dlUnLt: a \ incuiaç:1o dto: unidaJt: dto: t:nslno ao MiniswrJo da j

!Educação ~ do Dl.:sporto.

2. Solucões c providências contidas no ato normativo ou na medida proposta:
I

Transferência da Escola dl: Enfermal.!em de Manaus. unidade onzanizacional descentralizadaI
da Fundação Nacional de Saúde para a Fundação Universidade Federal do-Amazonas. I

3. Alternativas ilS medidas ou atos propo!;tos:
I '

I Não existe projeto sobre a matéria tramitando no Congresso Nacional ou no Poder Executivo.'
nem alternativa de imediato disponivel.

4. Custos:

I Não há.

5. Razões que .justificam a ur!!ência:

I A Escola dI.: Enfermagem l:nCOntra-se estruturada dI.:
Ipróprio ano letivo.

6. Impacto sobre o meio ambiente:

Não hã.

7. Síntesl' du parerer do itr!!:io jurídicu:

. . d . Imaneira precana. estan o em nsco o'

Fu\'nru\ d quanto u.lunsoll':lduoto: I.: ito:guho~IJI.: da pruposll;ào.



REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N2 2.405 DE 1997

(Do Sr. Deputado Inácio Arruda)

Solicito informações ao Sr. Ministro
da Fazenda sobre operações de crédito
no âmbito do Programa Nacional de For
talecimento da Agricultura Familiar _
PRONAF realizadas no Estado do ceará.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50 § 212, da Constitui

ção Federal, e no art. 115 inciso I, do Regimento In
terno, solicito a Vossa Excelência seja encaminhado
ao Sr. Ministro da Educação, pedido de informações
sobre a renegociação de débito de estudantes com o
Programa de Crédito Educativo; o índice de inadim
plência; qual o destino dos recursos arrecadados
com a renegociação; quais os critérios utilizados
para renegociação da dívida.

Justificação

Desde o início da segunda quinzena deste
mês, a Caixa Econômica Federal (CEF) estará rene
gociando os débitos de estudantes com o programa
de Crédito Educativo. As informações pretendidas
objetivam avaliar o Programa de Crédito Educativo
no sentido de propor medidas para sua melhor apli
cação.

Sala das Sessões, 21 de maio de 1997. _ De
putado Inácio Arruda, (PCdoB _ CE).

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N2 2.404, DE 1997

(Do Sr. Deputado Inácio Arruda)

Solicito informações ao Sr. Ministro da Edu
cação sobre renegociação de débito de estudan
tes com o Programa de Crédito Educativo.
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PROJETO DE LEI N2 3.136, DE 1997 FI. 2 do projeto de lei que Dispõe sobre a trans-
ferência da Escola de Enfermagem de Manaus, uni
dade organizacional descentralizada da Fundação
Nacional de Saúde, para a Fundação Universidade
do Amazonas, e dá outras providências.

Art. 412 Ficam criados na Fundação Universida
de do Amazonas um cargo de Direção CD-4 e doze
Funções Gratificadas, sendo cinco FG-1, um FG-4 e
seis FG-7.

Art. 512 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Brasnia.

Dispõe sõbre a transferência da Es
cola de Enfermagem de Manaus, unidade
organizacional descentralizada da Funda
ção Nacional de Saúde, para a Fundação
Universidade do Amazonas, e dá outras
providências.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 112 FICa transferida para a Fundação Uni
versidade do Amazonas _ FUA a Escola de Enfer
magem de Manaus, unidade organizacional descen
tralizada da Fundação Nacional de Saúde, instituída
pelo Decreto n2 100, de 16 de abril de 1991, vincula
da ao Ministério da Saúde.

§ 12 Passam a integrar a Fundação Universida
de do Amazonas, sem solução de continuidade, in
dependentemente de qualquer formalidade, as uni
dades e respectivos cursos, de todos os níveis,
atualmente ministrados na Escola de Enfermagem
de Manaus.

§ 212 Os alunos regularmente matriculados nos
cursos transferidos na forma do parágrafo anterior
passam a integrar o corpo discente da Fundação
Universidade do Amazonas, independentemente de
adaptação ou qualquer outra exigência formal.

Art. 22 O Pocjer Executivo procederá à:

I - redistribuição para a Fundação Universida
de do Amazonas de todos os servidores ativos per
tencentes ao quadro de pessoal da Fundação Nacio
nal de Saúde que se encontrem lotados e em exercí
cio na Escola de Enfermagem de Manaus na data
de publicação desta lei, assegurada a manutenção
de todos os direitos e vantagens na legislação apli
cável;

11 _ transferência da Fundação Nacional de
Saúde para a Fundação Universidade do Amazonas:

a) das dotações orçamentárias destinadas à
Escola de Enfermagem de Manaus;

b) dos bens imóveis, os bens móveis e o acer
vo documental e material integrantes do patrimônio
utilizados pela Escola de Enfermagem de Manaus,
após inventário a ser concluído no prazo máximo de
sessenta dias a contar da publicação desta lei.

Art. 32 A Fundação Universidade do Amazonas
sucederá a Fundação Nacional de Saúde em rela
ção a todos os direitos e obrigações decorrentes das
atividades executadas pela Unidade Organizacional
transferida nos termos do art. 12 desta lei.
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Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50 § 22, da Constitui

ção Federal, e no art. 115 inciso I, do Regimento In
temo, solicito a Vossa Excelência seja encaminhado
ao Sr. Ministro da Fazenda, pedido de informações
acerca das operações de crédito no âmbito do Pro
grama Nacional de Fortalecimento da Agricultura Fa
miliar _ PRONAF realizados no Estado do Ceará, no
ano de 1996 e 1997, informando os Municípios con
templados, número de contratos por municípios e o
valor dos recursos liberados.

Justificação

Segundo informações da Federação dos Tra
balhadores Rurais do Estado do Ceará (FETRAE
CE), os recursos do Programa Nacional de Apoio
a Agricultura Familiar (PRONAF) para os trabalha
dores da região do Cariri, deveriam ter sido libera
dos em dezembro do ano passado. Entretanto, em
fevereiro saiu a primeira parcela do crédito mas fo
ram atendidos somente 10% dos que encaminha
ram projetos ao Banco do Brasil (BB) e Banco do
Nordeste do Brasil (BNB), segundo os sindicalis
tas. Com intuito de acompanhar a execução do
Pronaf, solicitamos as informações acima enume
radas.

Sala das Sessões, 21 de maio de 1997. _ De
putado Inácio Arruda, (PCdoB - CE).

PROJETO DE LEI N2 3.149, DE 1997
(Do Deputado Ricardo Barros)

Dispõe sobre a instituição do Dia da
Família e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1!! Fica instituído o Dia da FamRia, a ser
comemorado na data de 21 de outubro de cada ano.

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

Art. 3l! Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

A famRia é uma das mais antigas e a mais im
portante instituição humana. Entretanto, não possui
data comemorativa própria, em nosso País. A famí
lia, por ser a base de qualquer sociedade humana,
deve ter o seu dia comemorativo, a exemplo de inú
meras outras, destaco, aqui, o Dia das Mães, Dia
dos Pais e o Dia da Criança.

Preocupado com a realidade atual, em que
muitas famílias vêm sendo desestruturadas, elaborei
o presente projeto de lei, na expectativa de que, em
futuro próximo, o Poder Público, em conjunto com os
mais diversos segmentos da sociedade e sobretudo
as Igrejas, desenvolvam amplo trabalho no sentido
de enaltecer o relevante papel da família, na socie
dade humana.

Espero que o Dia da Família não seja come
morado apenas em uma data, mas durante toda
uma semana, com ampla programação, a exemplo
da Semana da Pátria, Semana da Criança etc.

Vivemos numa época de grande progresso tec
nológico, nos setores das comunicações, transpor
tes, na medicina e nas comodidades do lar. Alcança
mos verdadeiros milagres em todos os campos de
atividades humanas, infelizmente enfrentamos uma
grande tragédia do ponto de vista moral e ético na
família.

Em passado não muito distante, os lares es
pelhavam exemplo de perfeita estrutura. Havia ele
vado respeito entre pais e filhos, inclusive maior
aproximação entre os demais parentes. Na atuali
dade, há muita independência, prevalecendo o in
dividualismo. Há necessidade de se retomar aos
bons costumes do passado, mesmo porque tal há
bito previne situação de desagregação familiar e
social.

No passado, os jovens não conheciam a lin
guagem profana e obscena em seus lares. Apren
<:fiam a cortesia, o resp 9 a solidariedade com
maior ênfase.

Há necessidade do fortalecimento do lar. A
sociedade vem enfrentando prol:>jemas com a de
cadência de muitos jovens. Não se trata de proble
mas exclusivos dos adolescentes, mas reflexo de
desencontros e desestruturação de muitas famí
lias.

Os lares, de forma generalizada, estão sofren
do pressões de toda ordem e isto tem provocado
problemas muitas vezes de solução impossível. No
Brasil já existe uma taxa preocupante de dA'''' :"~.::,:;'''

que mostra algo a respeitn ,la instabilidade de iar~s

Lares com problemas, inevitavelmente produzirão
uma geração de filhos problemáticos.

É no ambiente da família que se aprende res
peito, amor, perdão, solidariedade, tolerância, auto
disciplina e o trabalho.

É o lar o melhor lugar para se adquirirem valo
res, onde são ensinadas lições de vida.



Senhor Presidente,
Requeiro de V. Ex-, com base no art. 50 da

Constituição Federal e na forma dos arts. 115 e 116
do Regimento Intemo da Câmara dos Deputados
que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas ao Sr. Minis
tro Extraordinário de Política Fundiária as seguintes
informações.

Conforme documentação em anexo, o Sr. Gu
mercindo Gonçalves Ribeiro, é posseiro de uma
área de terras com 20 alq. desde 1990, no bairro
Barro Branco, Município de Ribeirão Grande - SP,
para cadastrar-se perante o INCRA - Instituto Nacio
nal de Colonização e Reforma Agrária, solicitamos a
seguir:

1) desde quando se deu a titularidade da área;

2) qual o real proprietário;
3) qual a possibilidade de fazer transferência

de uso;
4) encaminhar cópias dos mapas e memoriais

referente à área.
Sala das Sessões, 21 de maio de 1997. - Lu

ciano Zica, Deputado Federal- PT - SP.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N2 2.406, DE 1997

(Do Sr. José Pimentel)

Solicita informações ao Ministro de
Estado da Educação, sobre a desativação
do Curso de Estatística da Escola Técni
ca Federal do Piauí.

Sr. Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência, com base no
Art. 50 da Constituição Federal e Art. 116 do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, sejam so
licitadas ao Ministro de Estado da Educação, Dr.
Paulo Renato de Souza, informações sobre a desati
vação do Curso de Estatística da Escola Técnica do
Piauí.

Curso Técnico em Estatística de Nível Médio
foi implantado na ETFPI em 1975, funcionando regu
larmente até 1994, mas, a partir de 1995, aquela En
tidade tem deixado de oferecer vagas para esse
Curso, com prejuízos ao a1unado que esperava con
tinuar contando com mais essa importante especiali
zação naquela Escola Técnica.

Sala das Sessões, 21 de maio de 1997. -José
Pimentel, Deputado Federal PT - CE.
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Por ser a famnia a base de todas as socieda- REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
des humanas, deve ser prestigiada com data pró- N2 2.407, DE 1997
pria, razão do presente projeto de lei. (Do Sr. Luciano Zica)

Sala das Sessões, 21 de maio de 1997. - De- Solicita informações ao Sr. Ministro
putado Ricardo Barros. Extraordinário de Política Fundiária a ....

peito de direito de posse no bairro Barro
Branco, Município de Ribeirão Grande - SP.
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CEP 18315-000

JOAO CLAUDIO FERREIRA~ Chefe de Gabinete
da Prefeitura Municipal de RibeirAo Grande. Estado de Slo Paulo~

ne uso de suas atribui~b&. legais, ccnTcrme portar1a n~ 069/93.

C E R T I F I C A~ a p0d1dc de GU
MERCINDO GONÇALVES RIBEIRO~ confor«~ protocolado sob nQ 0224/96
datado d. 05 de Fevereiro de 1.996 •• a ~ista da lei Estadual nu
7.664, de Dezembro de 1.991, que criou o Mun1cipio de Ribeir~o

Grande~ a Lei Municipal ng 039, de 30 de Dezembro de, 1.993~ qu~

definiu c perimetro urbano, e o decrutc nQ 061/93, de 20 de
Dezembro de 1.993, que fixou as regibes fis1egráficas~

constatou-se no Bairro Barro Branco. encravo fora de perimetro
I.H·\:><'MH)~, ':~i tl.\':'''-~:;~:~ (:omt) pt)s~sf,d.n) dt~ um,;\ '::ú"(~,~, d~(~ tfH'Y',b\:;; c':)m 20 (,~lq ..
desde '1.990 c Sr. GU~ERCINDO GONÇALVES RIBEIRO, o me.fi~ se
compromete em cadastrar-se perante ao Instituto Nacional de
Colo~iza;lo e Refor~a Agrária - INCRA.

o referido é verdade, ctrnJ fé.

Ribe1rlo Grande, 13 de Fevereiro de 1.996.

( )

VISTO·~
H:i,be~.rll:) (;Ir'and€~ :J.::V02/96
VANDIR MENDES DE QUEIROZ
PrefAito Municipal
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PROJETO DE LEI N23.150, DE 1997
(Do Sr. Paulo Paim)

Dispõe sobre a profissão de entre
gador de jornais, revistas e catálogos te
lefônicos.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1ºConsidera-se entregador a pessoa física
encarregada da distribuição de jamais, revistas, ca
tálogos e guias telefônicos, podendo a profissão ser
exercida de forma subordinada ou autônoma.

Parágrafo único. A prestação do serviço de for
ma autônoma implicará, necessariamente, na cele
bração de contrato de prestação de serviço.

Art. 2º O exercício da profissão de entregador
de jomais, revistas e catálogos telefônicos depende
rá de registro prévio no Ministério do Trabalho, que
será feito mediante a apresentação dos seguintes
documentos:

a) carteira de identidade;
b) título de eleitor, se brasileiro ou naturalizado;
c) carteira de trabalho e previdência social.
Parágrafo único. É assegurado o registro pro-

fissional àqueles que comprovem o efetivo exercício
da profissão de entregador anteriormente à data de
publicação desta lei, mediante a apresentação dos
documentos descritos no caput deste artigo.

Art. 3º O entregador de jornais, revistas e catá
logos aposentar-se-á após 25 (vinte e cinco) anos de
efetivo exercício na atividade.

Art. 4º O Poder Executivo regulamentará a pre
sente lei no prazo de 90 (noventa) dias de sua publi
cação.

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 6º Revogarn-se as disposições em contrário.

Justificação

Os entregadores de jomais, revistas e catálo
gos telefônicos desempenham funções de relevado
interesse público, trabalhando sob as mais adversas
condições, muitas vezes até altas horas da noite.

Em que pese toda esta dedicação, não há por
parte do mercado de trabalho e da sociedade o devi
do reconhecimento a esses profissionais, responsá
veis pela difusão da cultura e da informação.

A categoria tem sido submetida, nos campos
previdenciário, trabalhista e tributário, a tratamento
impróprio, pela ausência de específica regulamenta
ção jurídica. Impõe-se a aprovação do presente pro
jeto visando tornar nítidos os seus direitos.

Estando caracterizada de forma inequívoca a
justeza da presente solicitação, conclamamos os
ilustres Pares a aprovar o projeto de lei ora apresen
tado, que visa a regulamentar a profissão de entre
gador de jamais, revistas e catálogos telefônicos.

Sala das Sessões, 21 de maio de 1997. - De
putado Paulo Paim.

O SR. ZÉ GOMES DA ROCHA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. ZÉ GOMES DA ROCHA (BlocoIPSD 
GO. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gos
taria de registrar a minha presença, Deputado Zé
Gomes da Rocha, em processo de obstrução.

O Sr. Michel Temer, Presidente, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Wagner Salustiano, 2!l Suplente de
Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Wagner Salustiano) 
Vai-se passar ao horário de

VII- COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES

Tem a palavra o Sr. Elias Murad, pelo PSDB.

O SR. ELIAS MURAD (PSDB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, SrBs e Srs. Deputa
dos, há uma tradição nesta Casa de apoiamento,
através de assinaturas, às iniciativas dos vários Par
lamentares, para projetos de lei, de resolução, cria
ção de CPI etc.

Evidentemente, na maioria dos casos, temos
dado nosso apoiamento quando solicitados. Foi o
que ocorreu recentemente quando apoiei a criação
de urna CPI para investigar a questão da venda dos
votos para a votação da reeleição por determinados
Deputados do Estado do Acre.

Sr. Presidente, não é uma assinatura como em
notas promissórias. Portanto, não é definitiva, não é
irremovível. Ao contrário, a critério do Parlamentar,
pode ser retirada a qualquer hora, pois é uma inicia
tiva pessoal, ao arbítrio do Parlamentar e que pode
ser tomada a qualquer momento.

Dentro dessa linha é que, recentemente, um
dos nossos projetos em relação ao tabaco obteve
assinaturas de vários Parlamentares tabagistas. No
entanto, na hora de votar, muitos deles votaram con
tra. Então, o apoiamento não significa que o Parla
mentar está de acordo ou comprometido com aquela
votação. Foi pensando assim que demos a nossa
assinatura.
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No.entanto, depois, as Lideranças dos partidos dito pelo VICe-Uder do Governo, meu companheiro
que apoiam o Governo solicitaram aos Partamenfa- do PSOB, Deputado Antônio Carlos Pannunzio. O
res desses partidos que I'8tirassem suas assinatu- Governo de São Paulo é comandado por um homem
ras, porque concluíram que politicamente não seria o que tem um compromisso histórico com a Justiça,
momento adequado para decisões do tipo da criação com a liberdade, e demonstrou isso ao longo de toda
da CP"~e tendo em vista a urgência e a sua vida.
necessidade das votações das reformas de que o Não esperem do Governo Mário Covas posiçõ-
para tanto necessita. as tais como tentativas de acobertar a apuração de

Evidentemente, tendo o meu partido, o PSOB, responsabilidades, como nesse lamentável caso que
fechado quesliosobre a I'8tirada das assinaturas, só ocorreu agora em São Paulo. Não esperem do Go-
me I'8Stava uma de duas opções: ou eu retirava a verno Mário Covas tolerância para com desmandos,
assinatura e pennanecia fechado com o partido, ou para com arbítrio, violência e truculência. O Gover-
me retirava do partido. nador Mário covas tem uma história que faz com que

Evidentemente, como não pretendo sair do o admiremos. Não tenho o hábito de defender posi-
PSOB e como sou um Partamentar disciplinado e ções de Governo, mas venho defender o Governo
que se bate muito pela fidelidade partidária, retirei de São Paulo, porque não se pode colocá-lo na vala
ninha assinatura. comum daqueles que não apuram desmandos nem

_....-it<I.... a liberdade e a J••.m.-No entanto, Sr. Presidente, quero aqui declarar ,~,...... -.....-
de público, neste plenário da Câmara dos Deputa- Hoje houve aqui a votação de um requerimento
dos, com a presença ainda de inúmeros colegas para instalação de uma Comissão Externa. Meu voto
Parlamentares, que, tendo em vista a evolução do seria favorável e, se fosse nominal, não seria um
caso, solicito, com empenho, às nossas lideranças, voto pessoal. E tenho certeza de que estaria dando
que nos Ibnrn deste pedido de retirada de assina- o voto do Governo de São Paulo. O que o Governa-
turas e que fique a critério de cada Part&mentar a dor fez chegar a esta Casa, imediatamente depois,
decisão, confonne sua consciência, sobre a necessi- deixa claro que a posiÇão do Governo de São Paulo
dada ou não de se criar essa CPI. Porque não quero é de abertura, é de receber os Parlamentares da Co-
que a situação fique radicaflZ8da, dentre a opção de missão de Direitos Humanos e tantos outros que te-
permanecer no partido ou então I'8tirar a assinatura. nham interesse em auxiliá-lo, em acompanhar a

Até estou disposto ao diálogo, e espero que as apuração de responsabiIidad naquele lamentável
Lideranças possam chegar a um consenso, tendo episódio.
em vista liberar seus Parlamentares, para que pos- Sr. Presidente, tenho a honra de ser membro
samos agir de acordo com a nossa consciência. do PSOB, no Estado de São Paulo, que defende e

Assim sendo, estou disposto a reexaminar a sustenta aquele Governo pelos compromissos hist6-
minha posiÇão e, quem sabe, até apoiar a iniciativa ricos que tem, compromissos de uma vida toda de
da criação da CPI. Mas gostaria que as lideranças um Governador que, como Senador, Prefeito e De-
tivessem em vista este nosso apelo, para que possa- putado, esteve sempre do lado da justiça e da liber-
mos chegar a um consenso comum. dade.

Era o que tinha a dizer. Os Deputados que amanhã vão a São Paulo
O SR. RICARDO GOIIYDE Sr. P~e, encontrarão um Governador disposto a informar, a

peço a palavra pela ordem. abrir todas a possibilidades para que conheçam as
O SR. PRESIDENTE (Wagner Salustiano) - responsabilidades e saibam efetivamente o que

Tem V. ex- a palavra. ,~rreu ontem naquele enfrentamento.
O SR. RICARDo GOMYDE (BIocoIPCdoB - O Deputado Antônio Carlos Panunzzio está em

PRo Pela ordem. sem revisão do orador.) - Sr. Pre- contato com o Palácio, agendando o encontro dessa
sidente, apenas para registrar que na última votação Comissão com o Governador e com o Secretário da
votei -não-. Segurança Pública de São Paulo, homem que agiu

O SR. PRESIDENTE (Wagner Salustiano) - em defesa da liberdade e dos direitos humanos.
Concedo a palavra ao Deputado Tuga Angerami, Sr. Presidente, lamento não poder acompanhar
pelo PSOB. essa Comissão, mas alguns tucanos irão com ela.

O SR. TUGA ANGERAIII (PSOB - SP. Sem Mostraremos que o Govemo de São Paulo é muito
revisio do orador.) - Sr. Presidente, reitero o que foi diferente de alguns que tentam a apuração de fatos
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que a sociedade, e mais, que a consciência moral da
cidadania exige sejam apurados.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO DELGADO - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Wagner Salustiano) 

Sr. Deputado, seu partido já tem inscrito dois Depu
tados, os Deputados Inácio Arruda e Chico Vigilante.
Não posso mais conceder a palavra a nenhum De
putado do PT, porque o tempo das Comunicações
Parlamentares já está ocupado.

O SR. PAULO DELGADO (BlocoIPT - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero ape
nas registrar a presença, no Congresso Nacional,
dos reitores das universidades mineiras, hoje pela
manhã, numa reunião com a bancada mineira.

O SR. PRESIDENTE (Wagner Salustiano) 
Está feito o registro, nobre Deputado.

O SR. PAULO DELGADO - Agradeço a V.
E~.

O SR. PRESIDENTE (Wagner Salustiano) 
Concedo a palavra ao nobre Deputado Inácio Arru
da, pelo Bloco Parlamentar PT/PDTIPCdoB, que dis
porá de cinco minutos na tribuna.

O SR. INÁCIO ARRUDA (SlocoIPCdoS - CE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, SrBs e Srs.
Deputados, apesar de este Congresso, de o Parla
mento, estar sendo permanentemente chamuscado,
enlameado pela pressão, particularmente do Execu
tivo, para a votação da emenda da reeleição; apesar
de todo esse mal cheiro, desse odor que a popula
ção já sabe muito bem de onde parte, algumas
questões de relevância têm sido discutidas no plano
nacional. E uma delas é como tratar o desemprego
em massa no Brasil.

Sr. Presidente, SrBs e Srs. Deputados, uma
PEC de minha autoria e do Deputado Paulo Paim
está tramitando nesta Casa desde 1995 e aborda,
de modo sério e consistente, a redução da jornada
de trabalho para quarenta horas semanais. Esta pro
posição percorre o trâmite legislativo com todos os
cuidados necessários às alterações constitucionais,
-que jamais poderiam ser realizadas de afogadilho,
sem o exame acurado de suas repercussões na
economia, na sociedade, no desempenho das em
presas e na vida dos trabalhadores. Proceder a mu
danças dessa ordem sem este procedimento é, no
mínimo, precipitado. Quem perde, por exemplo, com
a aprovação do contrato temporário de trabalho são
os trabalhadores e os programas sociais, que ficam
com menos recursos. De qualquer modo, devemos
considerar aberto o debate, que certamente conta

com um leque diversificado de opiniões, defendendo
a redução da jornada em diversas versões.

Uma proposta de redução da jornada de traba
lho para trinta horas, alimentada por uma substancial
renúncia fiscal pública, foi apresentada pela Força
Sindical e, mesmo rejeitada em princípio pela Fiesp
- esta apoiaria uma proposta que contemplasse tão
somente a renúncia fiscal, sem redução da jornada 
, foi acompanhada imediatamente por três sindicatos
patronais paulistas. O Presidente da República tam
bém manifestou uma apreciação favorável, ressal
vando apenas que apoiaria a redução para 36 horas.
Considero falsa e inadequada a proposta da Força
Sindical no sentido da geração de empregos que o
País requer. Não há lugar para rebaixamento de salá
rios, hoje já corroídos pela política econômica adotada.

De acordo com a proposta da Força Sindical, a
redução da jornada para trinta horas seria acompa
nhada por uma flexibilização de salários, que teriam
uma queda em 10%, ao lado de uma diminuição em
7,8% nos encargos sociais, corte de 10,04% nos re
sultados das empresas e renúncia fiscal pública de
37,36%. Desse modo, seus autores dizem que surgi
rão, apenas na indústria, 4,42 milhões de novos em
pregos (mais 47% que a oferta atual). Para o conjun
to dos setores da economia urbana, incluindo cons
trução civil na indústria, mais comércio e serviços, o
total de empregos poderia atingir os 15 milhões. A
Força Sindical diz ainda que a redução da jornada
para trinta horas significaria mais R$2,3 bilhões em
novos salários, uma redução de R$564 milhões nos
salários pagos, queda no lucro de R$970 milhões
das empresas e perda de arrecadação para o Go
verno de R$9,7 bilhões.

Nada mais falsa que esta expectativa. O De
partamento de Estudos Socioeconômicos e Políticos
(DESEP) da Central Única dos Trabalhadores (CUT)
mostra que a renúncia fiscal do Governo poderá cus
tar à sociedade mais de 5% do Produto Interno Bru
to (PIS), sem assegurar a propalada criação de em
pregos - aí não estaria contemplada da renúncia fis
cal de estados e municípios, os primeiros perdendo
20% da alíquota de ICMS).

Tudo implicará, pressupondo-se a adesão de
todos os setores, inclusive a agricultura, a transfe
rência de R$40,9 bilhões ao ano do Governo para a
iniciativa privada, da seguinte maneira: se todos os
empregados formais passassem ao regime de traba
lho com este perfil, a Previdência Social perderia
R$15,8 bilhões em sua arrecadação anual e a recei
ta federal deixaria de arrecadar R$25,1 bilhões. Isto
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corresponderia a 5,45% do PIB estimado de 1996, O SR. FERNANDO FERRO (Bloco/PT - PE.
de pelo menos R$750 bilhões. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ofereço a

O Desep alerta ainda para os riscos diretos Mesa um documento que recebi há pouco. É uma
que a proposta acarreta para os trabalhadores, com curiosidade, uma coincidência que, às vezes, con-
a redução do tempo semanal de trabalho para -até duz a algumas informações interessantes.
trinta horas-, e flexibilização de contratos. Mesmo Por ocasião de denúncia do envolvimemto do
com uma redução em apenas 6,8% (41 horas sema- Ministro Sérgio Motta com os Deputados no caso da
nais), os salários cairiam 9%. Esta situação fica pior compra de votos para a reeleição, foi filmado pela
quando examinamos o protocolo de intenções assi- Rede Globo, na casa do Ministro, o automóvel Ford
nado pelos três sindicatos patronais que aderiram à Taurus importado de placa FHC 2002. Algum curio-
proposta da Força Sindical, especialmente quando so dirigiu-se ao Renavam e solicitou os dados desse
estabelece a remuneração dos empregados segun- veículo que, segundo se afirmava, pertencia ao Mi-
do as horas trabalhadas, retirando qualquer garantia nistro. Esse veículo placa 2002, de São Paulo, curio-
de férias e descanso semanal remunerado. samente, pertence à empresa Laranja Azeda Em-

Se o Presidente da República pretende apoiar preendimentos e Participação, localizada na Rua
alguma redução da jornada de trabalho, deveria in- Passo da Pátria, 1.407, apartamento nº 32.
tervir em sintonia com o processo real do debate em Sr. Presidente, faço chegar à Mesa esse docu-
curso no Congresso Nacional, respeitando o Parla- mento porque pode ser coincidência, mas também
mento e a sociedade, fonte e destinatária maior de pode haver vínculo entre as informações.
suas decisões. Tanto açodamento ao opinar sobre Não gosto de ficar omisso frente a estas infor-
uma questão de tal seriedade apenas toma ainda mações que julgo, no mínimo, grotescas.
mais estranha a imagem do Presidente, já compro- O SR. PRESIDENTE (wagner Salustiano) - A
metida pelos sucessivos escândalos que marcam Mesa receberá o documento de V. ExIl.
seu Governo.

Quando, em parceria com o Deputado Paulo Concedo a palavra ao nobre Deputado Chico
Paim, encaminhei a proposta de redução da jornada Vigilante, que disporá de 5 minutos para falar no
para quarenta horas, admiti, em sintonia com a Cen- tempo que resta ao Bloco Parlamentar PT-PDT-
trai Única dos Trabalhadores, a possibilidade real de PCdoB.
geração de 3,6 "milhões de novos empregos sem re- O SR. CHICO VIGILANTE (BlocolPT - DF.
dução de salários. O que se pretende com este -pro- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs.
tocolo de intenções- é a institucionalização da -lei da Deputados, quero manifestar nesta noite a necessi-
selva-, que levará os trabalhadores ao total desabri- dade de constituição desta CPI para investigar a ne-
go de qualquer proteção social, submetidos, como gociata de votos no processo da reeleição.
na Argentina, a trabalhar por um prato de comida. No momento em que o PFL expulsou os dois
Isto não seria redução de jomada, mas extinção do Deputados, passou o atestado de que eles eram cu1-
trabalho como emprego. pados. No momento em que os Deputados entraram

Por outro lado, levando em conta o absurdo com pedido de renúncia, fica mais caracterizada ain-
agravamento do desemprego no País, solicito à da a culpabilidade de cada um.
Mesa Diretora a instalação imediata da Comissão Sr. Presidente, tenho em mãos as duas cartas
Especial que examinará a PEC que propõe a redu- de renúncia, feitas na mesma máquina. A mesma
ção da jornada para quarenta horas, no sentido de máquina datilografou as duas cartas de renúncia.
aprofundarmos o debate, adotando medidas que a Isso quer dizer que os dois Deputados estavam reu-
Nação exige rumo á elevação do padrão de vida ma- nidos em algum lugar discutindo a questão da renún-
terial e espiritual de seu povo trabalhador. O Custo cia, quem sabe até assessorados por alguém.
Brasil não é o custo do trabalho, mas o custo da ig- Portanto, enganaram-se aqueles que achavam
norância sobre as reais causas do atraso estrutural que o processo da CPI iria paralisar o Brasil. O pro-
brasileiro. cesso de CPI irá fazer com que este País continue

Era o que tinha a dizer. sendo passado a limpo.
O SR. FERNANDO FERRO - Sr. Presidente, E me preocupa muito o fato de companheiros

peço a palavra pela ordem. que tiveram papel fundamental no processo da CPI
O SR. PRESIDENTE (Wagner Salustiano) - da moralização do Congresso, quando expulsamos

Tem V. ExIl a palavra. alguns anões, e trabalharam também no processo
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da CPI do Collor, como, por exemplo, os Deputados res, Juizes que nunca disputaram uma eleição, de
do PSDB, não precisaram assinar o requerimento de repente, se dão o direito de vender mandato de
instauração dessa CPI. O PSDB, pelo que me cons- quem se elegeu corretamente. Foi grande a luta
ta, não tem nada a ver com isso. Os Govemadores que o Deputaqo Gerson Peres travou para recupe-
do Acre e do Arnazonàs não são do PSDB. rar o mandato que !he estavam tirando naquele

Mesmo os Deputados pertencentes aos parti- momento.
dos envolvidos nessa maracutaia teriam a obrigação Portanto, Sr. Presidente, acho que essa CPI
de assinar esse requerimento. Essa CPI teria de ter é fundamental. Também é importante que se faça
consenso da sociedade brasileira Quem não deve dentro das normas do respeito que devemos ter,
não teme. Mas os fatos devem ser apurados. Quem não

Essa CPI deve, por obrigação ter um consenso deve não teme. Portanto, não há por que ficarem
na Câmara dos Deputados. É preciso que se faça com tanto temor.
essa apuração e seja cassado o mandato de quem O SR. PRESIDENTE (Wagner Salustiano) -
trocou o seu voto por dinheiro. Até porque, Sr. Presi- Concedo a palavra ao Deputado Gerson Peres,
dente, sei de muitos Deputados que votaram na ree- pelo PPB, S. Ex· disporá de 10 minutos na tribuna.
leição por convicção, porque efetivamente ecreditam O SR. GERSON PERES (PPB - PA.) - Sr.
nela, assim corno votei contra porque estou convicto Presidente, Sr'!s e Sr.J. Deputados, quero registrar
da sua inoportunidade. Essa maracutaia que acaba aqui uma preocupação muito séria ante um proble-
de ser descoberta dá mostras de que eu e meu parti- ma grave que ocorre com relação à receita de contri-
do estávamos com a razão e de que esse processo buição para o 8erviço Nacional de Aprendizagem In-
não deveria ter ocorrido agora. dustrial- SENAI.

Sr. Presidente, é muito grave o Presidente da Este órgão, que forma mais de 2,5 milhões de
República ter apostado tudo no processo de reelei- operários para a demanda das indústrias brasileiras,
ção. Creio até que alguns Govemadores talvez te- está começando a sentir esse fenômeno de decrés-
nham enveredado pelo caminho do crime e negocia- cimo de receita em função de medidas que o Gover-
do a compra de votos para mostrar serviço ao Palá- no tomou, ora para atender outros setores das em-
cio do Planalto e poder cobrar uma fatura mais cara presas, ora para melhorar a receita da Previdência.
alegando ter conseguido mais votos. Talvez o próprio O Govemo prometeu que compensaria essas
Sr. Fernando Henrique Cardoso nem soubesse o pre- perdas. Até o presente, nenhum estudo concreto foi
ço que estava sendo pago. O mesmo não posso dizer apresentado para que se possa sentir a boa vontade
do Sr. 8erjão, pois creio que S. Exa. tinha consciência do Govemo em reduzir essas dificuldades que preju-
do que estava sendo feito, pois foi ele quem disse que dicam o 8enai, instituição de ricas tradições no cam-
somente pelado na sauna se poderia conversar com po da educação profissional no Brasil.
determinados Deputados. É preciso ter muito mau O Senai, Sr. Presidente, é uma entidade res-
gosto para fazer esse tipo de comparação. peitada intemacionalmente e tem prestado relevan-

S. ExI sabia do que falava, sabia que há Depu- tes serviços ao País, colaborando com os órgãos
tados aqui com preço. Infelizmente, há. govemamentais. Mas agora estamos verificando que

Tenho dito e repito que há político malandro para sua receita se dirigem os tentáculos da busca
porque também há eleitores do mesmo nível, que de recursos para os cofres govemamentais.
mandam esse tipo de gente para cá. Se todos os Faço um apelo ao Presidente Femando Henrique
eleitores tivessem consciência política e a utilizas- Cardoso, um homem de grande visão neste campo.
sem para votar, não ocorria esse tipo de coisa. 8e o senai foi esvaziado pela queda das receitas, pro-

Mas o que vemos ao longo das eleições é mui- vocaremos um grave problema de ordem sociaJ e eco-
to eleitor querendo vender o voto. Há muitos eleito- nâmica no País porque estaremos reduzindo a capaci-
res que ficam vendendo o voto. Sei que, por exem- dade de formação de mão-de-obra dos brasileiros num
pio, em algumas cidades até juizes eleitorais ven- setor de alto preparo e de muita experiência, como é o
dem mandatos. Tenho aqui na minha frente uma serviço Nacional de Aprendizagem Industrial.
prova cabal disso, que é o Deputado Gerson Peres. A Previdência Social, Sr. Presidente, está, por
Lembro-me da batalha que S. Ex' teve de travar no exemplo, retardando o pagamento dos duodécimos,
Estado do Pará para recuperar o seu mandato que o que eram feitos até os dias 4 e 5 do mês sub-
eleitor tinha delegado e que os juizes venderam. sequente em relação ao anterior. Agora passou para
Eles venderam o mandato do Deputado Gerson Pe- o dia 14, e já nos consta que vai pagar no dia 4 do



Quando o Presidente da Câmara baixa ato
normativo criando uma comissão de sindicância,
dá início a um processo. Não há outro entendi
mento que não seja o de alcançar ou não a cas
sação, a punição ou não dos responsáveis pela
quebra do decoro parlamentar. Consequente
mente, Sr. Presidente, quando se admite o racio
cínio contrário, anula-se de início todo o serviço,
todo o trabalho, toda a pesquisa feita pela sindi
cância.

Pergunto: o que fazer depois disso, quando o
próprio dispositivo constitucional determina dar
efeito suspensivo à renúncia até o procedimento fi
nal do processo que visa alcançar ou não a cassa
ção dos responsáveis pela quebra do decoro par
lamentar? O que se fará? Que ação teremos com
relação aos denunciantes?

Ora, pela vigência do art. 55, § 411, a renúncia
terá de ser suspensa, porque a Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação poderá apre
ciar o resultado da douta Comissão de Sindicância
e determinar outro tipo de providência, quando não
mais a cassação, porque não são mais Deputados
- no entanto, estariam sujeitos a perda da elegibili
dade por tempo determinado, fixado de acordo com
o entendimento dos julgadores da Comissão de
Constituição e Justiça.

Registro esse ponto de vista, porque o procedi
mento da Comissão de Constituição e Justiça é polí
tico, em função da infringência do decoro partamen
tar, e não judicial. Espero que o nosso entendimento
venha a vingar para que se possa fazer justiça aos
que infringiram o decoro Partamentar.

Sr. Presidente, concedo o minuto restante de
meu tempo ao nobre Deputado Amaldo Faria de Sá,
brilhante companheiro de São Paulo.

Maio de 1997 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 22 13669

outro mês, praticamente com dois meses de atraso, Sr. Presidente, abrindo um parêntese nessa
inviabilizando o cronograma de programação de comunicação, não me conformei com o acolhimento
atendimento no setor da aprendizagam, treinamento, do entendimento do § 411 do art. 55 com relação à
qualificação profissIonal e suas obrigações para com suspensão do processo qúe visa alcançar a cassa-
os educadores, instrutores, funcionários e encargos ção ou não dos Deputados envolvidos no escândalo
sociais. da compra e venda de votos. Não me conformo com

A Previdência, por outro lado, já alterou o ín- o fato de a Comissão de Sindicância não ser uma
dice percentual de arrecadação na prestação de peça do processo.
serviço que faz na cobrança da receita. Pulou de 1 Quando se elaborou emenda à Constituição,
para 3%, abiscoitando cerca de 6 milhões de o processo que se insere no texto tem o objetivo
reais/ano. de procedimento. Não é procedimento com signifi-

Por outro lado, o Simples é um imposto intro- cado stricto sensu, pois se trata de processo judi-
duzido, com o nosso apoio, para facilitar o desenvol- cial, porque o Poder Legislativo não faz processo
vimento de pequenas e microempresas. O acordo judicial; é eminentemente político, Interna corpo-
previa uma compensação posterior. Mas, até hoje, ris.
não veio essa compensação e a queda da receita
do Senai e de outras instituições congêneres já al
cança cifra superior a 20 milhões de reais.

Além dessas quedas, agora estamos presen
ciando o absurdo dos absurdos: a cobrança do sa
lário-educação do Senai. O Senai é uma entidade
educacional, sem fins lucrativos, e como tal está
constitucionalmente isento. O Governo não pode
cobrar salário-educação de quem faz educação
sem fins lucrativos. Isso é inconstitucional, ilegal e
representa uma violência contra entidade que
presta relevantes serviços, sem obter lucros.

O Presidente Fernando Henrique Cardoso
precisa ser alertado para as medidas que certa
mente descuram seu Governo. Elas violentam o
Governo nos campos educacional e social.

Finalmente, Sr. Presidente, desejo registrar,
além deste fenômeno, o da cobrança da cota do
próprio Senai efetuada pela Previdência. Vários
procedimentos judiciais estão sendo feitos ilegal
mente contra os departamentos regionais. E já
apelamos ao Ministro da Previdência Social - es
tamos renovando da tribuna esse apelo - para que
baixe um ato normativo liquidando essa fatura de
ações judiciais de cobrança de taxas do Incra, do
Funrural e do próprio Senai, retirando recursos do
Senai o que significa uma outra contradição e
aberração.

Com essas considerações, respeitosamente
faço esta crítica construtiva. Espero que o Gover
no se sensibilize. Se for nessa marcha de descapi
talizar entidades que realmente representam in
vestimentos e não custos para o País, estamos fa
zendo o papel do caranguejo, andando para trás,
e, ao invés de formarmos para empregar, estare
mos deseducando para desempregar.



Tocantins

Piauí

Alberto Silva - Bloco - PMDB; Ari Magalhães 
PPB; B. Sá - PSDB; Felipe Mendes - PPB; João
Henrique - Bloco - PMDB; Júlio César - PFL; Paes
Landim - PFL.

Rio Grande do Norte

Betinho Rosado - PFL; Cipriano Correia 
PSDB; Henrique Eduardo Alves Bloco - PMDB; Ibe
rê Ferreira - PFL; João Faustino - PSDB.

Paraíba

Adauto Pereira - PFL; Armando Abílio - Bloco
- PMDB; Enivaldo Ribeiro - PPB; Gilvan Freire 
Bloco - PMDB; Ivandro Cunha Lima - Bloco 
PMDB; José Aldemir - Bloco - PMDB; José Luiz
Clerot - Bloco - PMDB; Ricardo Rique - Bloco -

Antônio Jorge - PPB; Darci Coelho - PPB; 00
lores Nunes - PPB; Freire Júnior - Bloco - PMDB;
João Ribeiro - PPB; Osvaldo Reis - PPB; Paulo
Mourão - PSDB; Udson Bandeira - Bloco - PMDB.

Maranhão

Albérico Filho - Bloco - PMDB; Antônio Joa
quim Araújo - PFL; César Bandeira - PFL; Costa
Ferreira - PFL; Davi Alves Silva - PPB; Eliseu Mou
ra - PFL; Haroldo Sabóia - Bloco - PT; Jayme San
tana - PSDB; Magno Bacelar - PFL; Márcia Marinho
- PSDB; Mauro Fecury - PFL; Neiva Moreira - Blo
co - PDT; Pedro Novais - Bloco - PMDB; Remi
Trinta - Bloco - PMDB; Roberto Rocha - PSDB; Se
bastião Madeira - PSDB.

Ceará

Aníbal Gomes - Bloco - PMDB; Antônio Balh
mann - PSDB; Amon Bezerra - PSDB; Edson Silva
- PSDB; Firmo de Castro - PSDB; Inácio Arruda 
Bloco - PCdoB; José Linhares - PPB; José Pimentel
- Bloco - PT; Leonidas Cristina - PSDB; Nelson
Otoch - PSDB; Paes de Andrade - Bloco - Paulo
Lustosa- Bloco - PMDB; - Pimentel Gomes 
PSDB; Pinheiro Landim - Bloco - PMDB; Raimundo
Gomes de Matos - PSDB; Rommel Feijó - PSDB;
Vicente Arruda - PSDB.

Rondônia

Confúcio Moura - Bloco - PMDB; Emerson
Olavo Pires PSDB; - Euripedes Miranda - Bloco 
PDT; Expedito Júnior - PL; Marinha Raupp - PSDB;

VIII- ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Wagner Salustiano) 
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Wagner Salustiano) 

COMPARECEM MAIS OS SRS.:

Pará

Asdrubal Bentes - Bloco - PMDB; Mário Mar
tins - Bloco - PMDB.

Amazonas

Cláudio Chaves - PFL; João Thomé Mestrinho
- Bloco - PMDB; Luiz Fernando - PSDB; Pauderney
Avelino - PFL.
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O SR. PRESIDENTE (Wagner Salustiano) - Moisés Bennesby - PSDB; Oscar Andrade - Bloco -
Para completar o tempo do PPB, concedo a palavra PMDB; Silvernani Santos - PPB.
ao nobre Deputado Arnaldo Faria de Sá. S. Ex!! dis- Acre
porá de um minuto na tribuna.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP. . ~arlos Airton - ~PB; .Célia Mendes - PFL; ~-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. mlr Lima - PFL; Regina Llno - Bloco - PMDB; ZlIa
Deputados, o Deputado Gerson Peres, que se mani- Bezerra - PFL.
festou anteriormente, está totalmente coberto de ra-
zão, até porque entendemos que isso faz parte de
uma operação MAbafaM, tentar impedir que se apure
o que realmente aconteceu.

Ouso cometer um equívoco e uma agressão à
língua pátria, dizendo que os Parlamentares não re
nunciaram: S. Exl!g foram renunciados. E estranha-
mente o texto da carta de ambos é totalmente idênti
co. Um deles, na carta pede à Presidência renúncia
ao mandato por questão de foro íntimo. O outro tam
bém renuncia por foro íntimo. Ou o foro é múltiplo ou
é de intimidade. Não poderia ser para cada um deles
questão de foro íntimo.

Na verdade, entendo que há a necessidade ca
bal de provar, em um contexto mais amplo, tudo o
que realmente aconteceu e que deixa toda a Casa
em dúvida, razão pela qual ontem, votamos duas
matérias de menor importância, não votamos hoje,
não votaremos na próxima semana e desta forma só
no mês de junho.

Esse é o registo que gostaria de fazer. Agrade
ço ao nobre Líder Odelmo Leão a presença em ple
nário e ao nobre companheiro Deputado Wagner Sa
lustiano a condução dos trabalhos.
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PMDB; Roberto Paulino - Bloco - PMDB; Wilson
Braga - PSDB.

Pernambuco

Ademir Cunha - PFL; Antônio Geraldo - PFL;
Fernando Ferro - Bloco - PT; Fernando Lyra 
PSB; Gonzaga Patriota - PSB; Humberto Costa 
Bloco - PT; Inocêncio Oliveira - PFL; Joáo Colaço
- PSB; José Chaves - Bloco - PMDB; José Jorge
- PFL; Luiz Piauhylino - PSDB; Mendonça Filho -
PFL; Pedro Corrêa - PPB; Ricardo Heráclito 
PSB; Roberto Fontes - PFL; Salatiel CalValho 
PPB; Sílvio Pessoa - Bloco - PMDB; Vicente André
Gomes-PSB.

Alagoas

Algébrico Cordeiro - PTB; Augusto Farias 
PPB; Benedito de Lira - PFL; Ceci Cunha 
PSDB; Fernando Torres - PSDB; José Thomaz
Nono - PSDB; Moacyr Andrade - PPB; Olavo
Calheiros - Bloco - PMDB; Talvane Albuquerque
- PFL.

Sergipe

Adelson Ribeiro - PSDB; Bosco França 
PMN; Carlos Magno - PFL; Cleonâncio Fonseca
- PPB; José Teles - PPB; Marcelo Déda - Bloco
- PT; Pedro Valadares - PSB; Wilson Cunha -
PFL.

Bahia

Alcides Modesto - Bloco - PT; Benito Gama 
PFL.

São Paulo

Jurandyr Paixão - Bloco - PMDB.

Paraná

Basílio Villani - PSDB; Ricardo Gomyde - Blo
co-PCdoB.

DEIXAM DE COMPARECER OS SE
NHORES:

Roraima

Luís Barbosa - PPB.

Pará

Geraldo Pastana - Bloco - PT; Nicias Ribeiro 
PSDB.

Acre

Adelaide Neri - Bloco - PMDB; João Maia 
PFL; Ronivon Santiago - PFL.

Maranhão

Nan Souza - Bloco - PSL; Sarney Filho 
PFL.

Ceará

Antônio dos Santos - PFL; Edson Queiroz 
PPB; Gonzaga Mota - Bloco - PMDB; Roberto Pes
soa-PFL.

Piauí

Ciro Nogueira - PFL; Heráclito Fortes - PFL;
Mussa Demes - PFL.

Rio Grande do Norte

Augusto Viveiros - PFL; Carlos Alberto 
PSDB; Ney Lopes - PFL.

Paraíba

Álvaro Gaudêncio Neto - PFL.

Pernambuco

José Mendonça Bezerra - PFL; Osvaldo Coe
lho - PFL; Sérgio Guerra - PSB; Severino Cavalcan
ti - PPB; Wilson Campos - PSDB; Wolney Queiroz 
Bloco-PDT.

Bahia

Aroldo Cedraz - PFL; João Carlos Bacelar 
PFL.

Minas Gerais

Bonifácio de Andrada - PPB; Carlos Melles 
PFL; Francisco Horta - PFL; Ibrahim Abi-Ackel- PPB;
Raul Belém - PFL; SUas Brasileiro - Bloco - PMDB.

Espírito santo

Luiz Durão - Bloco - PDT.

Rio de Janeiro

Itamar Serpa - PSDB; Laura Carneiro - PFL;
Maria da Conceição Tavares - Bloco - PT.

São Paulo

Aldo Rebelo - Bloco - PCdoB; Almino Affonso 
PSDB; Ayres da Cunha - PFL; Franco Montoro 
PSDB; Hélio Bicudo - Bloco - PT; Nelson Marquezelli 
PTB; Paulo Uma- PFL; Teima de Souza - Bloco - PT.

Mato Grosso

Pedro Henry - PSDB.



Goiás
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Rio Grande do Sul

Roberto Balestra - PPB; Sandro Mabel - Bloco
-PMDB.

Paraná

José Janene - PPB.

Santa Catarina

Dejandir Dalpasquale - Bloco - PMDB.

Ivo Mainardi - Bloco - PMDB; Valdeci Oliveira
- Bloco ,~ PT"

O SR. PRESIDENTE (Wagner Salustiano) 
Encerro a sessão, convocando outra, extraordiná.ria
para amanhã, quinta-feira, dia 22, às 9 horas e 30
minutos; convoco também Sessão Ordinária, peJa
amanhã, às 14 horas, ambas com as seguintes

ORDENS DO DAA

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
(Às 9 horas e 30 minutos)

ORDEM DO DIA

URGÊNCIA
(Art. 151, I, "j", c/c art. 52 § 60 do Regimento fitemo)

Discussão

1
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 414, DE 1997

(DA COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL)

Aprova o texto do Acordo sobre o Exercício de Atividades Remuneradas por parte
de Dependentes do Pessoal Diplomático, Consular, Administrativo e Técnico, celebrado entre
o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República do Paraguai, em
Brasília, em 23 de outubro de 1996. Pendente de pareceres das Comissões de Trabalho, de
Administração e Serviço Público; e de Constituição e Justiç,~ e de Redação.

2
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 415, DE 1997

(DA COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL)

Aprova o texto do Acordo sobre Cooperação e Assistência Mútua na Área do
Combate à Produção e ao Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas e
Assuntos Correlatos, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República da África do Sul, em Pretória, em 26 de novembro de 1996. Pendente
de parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação.
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TRABALHO DE COMISSÕES
RELAÇÃO DOS DEPUTA~S INSCRIDl.

PARA O GRANDE EXPEDIENTe"
- MAIO DE 1997·.....

DiaDia dasen.. Hora Nom&

16:40
17:05
17:30
17:55
18:20

Dércio Knop
Augusto Viveiros
Ivan Valente
Eliseu Moura
Severiano Alves

22 S--feira 15:00 Arnaldo ~deira

15:25 Paulo Mourão

27 3*-feira 15:00
15:25

Itamar Serpa
Pedro Valadares

Paulo Rocha
Octávio Elísio

Osvaldo Reis
Esther Grossi
Marconi Perillo
Aldo Rebelo
GilneyViana
Roberto Valadão
Marisa Serrano
Edinho Bez
Sérgio Miranda

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

15:00
15:25

e--feira

4!!·feira

30

2810:00 Padre Roque'..
10:25 Moisés BenneSQx
10:50 Teima de Souza
11:15 Augusto Carvalho
11:40 Odacir Klein
12:05
12:30 Luiz Fernando
12:55 Zaire Rezende
13:20 Arlindo Vargas

15:00 Paulo Bornhausen
15:25 Paulo Gouveia
15:50 José Priante
16:15 Jarbas Lima _

ORDEM DO DIA DAS COMISSOES

2A-feira

6"'feira23

26

I· COMISSÕES PERMANENTES:
COMISSÃO DE AGRICULTURA E

-pOLíTICA RURAL 2 ~

REUNIÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

Local: Plenário 06 - Anexo I1
Horário: 10 Horas

TEMA:
"Política nacional do IBAMA com relação aos cultivos ex
tensivos dos seringais e a política de aprovação da libera
ção de defensivos agrícolas".

legal em projetos ~ de colonização, de
assentamento e de loteamento rurais e dá
outras providências.

PROJETO DE LEI N° 6.129-Al90 - do Senado
Federal· que "Estabelece diretrizes para uma
Política Nacional de Habitação Rural e dá
outras providências". Apensos PL's nOs
4.498/89,240/91,1.917/91,2.021/91,3.011/92
e 4.026/93.

COMISSÃO DA AMAZÔNIA EDE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

BENEDITODeputado

P~OJETO DE LEI N° 2.694/97 • do Sr.
Amvaldo Vale • que "inclui no Plano N . I
d V· - aCIOna

e laça0 trecho rodoviário que menciona no
Estado do Pará". '
RELATOR:
GUIMARÃES

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 15/05/97
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 53 sessão

1 -

PALESTRANTE:
Dr. EDUARDO SOUZA MARTINS
Presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 
IBAMA

A V I S O N° 08/97

RECEBJMENTO DE EMENDAS
Início: 21/05/97
Prazo: 5 Sessões
Decurso: 1a Sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 1.798-Al96 - do Sr. João
Maia - que "Dispõe sobre a reserva florestal
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COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTIÇA EDE REDAÇÃO

Horário: 10 horas

PAU T A N° 24/97
(REMANESCENTE)

A - Proposição sujeita à apreciação do
Plenário da Casa:

URGÊNCIA

1 - PROJETO DE LEI N° 542/95 - do Sr. Cunha
Bueno e Outros - que "dispõe sobre a
aquisição, por trabalhadores, de ações das
empresas a serem desestatizadas". (Apenso o
Projeto de Lei nO 2.632/96).
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON.
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa deste e do
Projeto de Lei n° 2.632/96, apensado, nos
termos do Substitutivo apresentado
VISTA: Concedida em 14.05.97 ao Deputado
Edson Silva.
Adiada a discussão para dia 28/05/97.

B - Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva das Comissões:

PRIORIDADE

2 - PROJETO DE LEI N° 4.821-A/94 - do Poder
Executivo (Mensagem 'no 1031/94) - que "dá
nova redação aos artigos 789 e 790 da
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT,
aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de
maio de 1943".
RELATORA: Deputada ZULAIÊ COBRA.
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa deste e da
emenda da Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público.
VISTA: Concedida em 08.05.97 ao Deputado
Vicente Cascione.
Adiada a discussão para dia 28/05 a pedido da
relatora.

3 - PROJETO DE LEI N° 2.417-A/91 - do Sr.
Jackson Pereira - que "dispõe sobre as
atividades, o registro e o funcionamento das

agências de turismo e dá outras providências".
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON.
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa deste e do
Substitutivo da Comissão de Economia,
Indústria e Comércio, com subemenda.
VISTA CONJUNTA: Concedida em 14.05.97
aos Deputados Ney Lopes, Jarbas Lima,
Nelson Otoch, Alexandre Cardoso e Aloysio
Nunes Ferreira.
Adiada a discussão para dia 04/06/97.

4 - PROJETO DE LEI N° 85-B/95 - do Sr. José
Coimbra - que "reconhece a capoeira como um
desporto genuinamente brasileiro e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado MARCELO DÉDA.
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa deste na
forma do Substitutivo da Comissão de
Educação, Cultura e Desporto.
VISTA: Concedida em 14.05.97 ao Deputado
Adhemar de Barros Filho.

PAU T A N° 26/97

A - Proposições sujeitas a disposições
especiais (art. 202 e 203 do RI):

TRAMITAÇÃO ESPECIAL

1 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 294/95 - do Sr. Sergio Barcellos e outros 
que "dá nova redação ao parágrafo 1° do artigo
54 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias".
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON
PARECER: pela admissibilidade

2 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 396/96 - do Sr. Lael Varella e outros - que
"dispõe sobre a Política Agrícola e Fundiária".
RELATOR: Deputado GERSON PERES
PARECER: pela admissibilidade

PAU T A N° 27/97

A - Proposição sujeita à apreciação do
Plenário da Casa:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

1 - PROJETO DE LEI N° 2.452/96 - do Sr.



Maio de 1997 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 22 13675

Augusto Viveiros - que "altera o inciso 1/ do
artigo 5° e o inciso I do artigo 448 da Lei n°
3.071, de 1° janeiro de 1916 - Código Civil".
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito,
pela aprovação, com emendas

PAU T A N° 28/97

A - Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva das Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

1 - PROJETO DE LEI N° 895-A/95 - do Sr.
Lindberg Farias - que "dispõe sobre a
inclusão de parágrafo único no inciso IV do
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

2 - PROJETO DE LEI N° 966-B/95 • do Sr. Lima
Netto - que "estabelece novas características
para elemento de proteção traseira
(pára-choque) a ser utilizado em caminhões e
veículos afins, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ REZENDE
PARECER: pela inconstitucionalidade deste e
do substitutivo da Comissão de Viação e
Transporte

3 - PROJETO DE LEI N° 1.615/96 - do Sr. Régis
de Oliveira - que "dá nova redação ao inciso 9°
do artigo 54 da Lei n° 6.015, de 31 de
dezembro de 1973, que "dispõe sobre os
Registros Públicos e dá outras providências".
RELATOR: Deputado DARCI COELHO
PARECER: pela. constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito,
pela aprovação

COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR, M~IO AMBIENTE E

MINORIAS

A V I S O N° 09/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS AO
SUBSTITUTIVO
Início.: 15/05/97
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 53 Sessão

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMEN
DAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO.

1 - PROJETO DE LEI N° 281-A/95 - do Sr. Valdir
Colatto • que "dispõe sobre o uso e a
conservação do solo e da água no meio rural".
RELATOR: Deputado AROLDO CEDRAZ

A V I S O N° 1.1/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 22/05/97
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: -

1 - PROJETO DE LEI N° 3.874-B/93 - do Senado
Federal - que "altera a Lei nO 5.227, de 18 de
janeiro de 1967, que 'dispõe sobre a política
econômica da Borracha, regula sua execução
e dá outras providências".
Relatora: Deputada REGINA UNO

2 - PROJETO DE LEI N° 707-A/95 - do Sr. José
Coimbra - que "assegura ao apostador,
informação prévia sobre sua chance de
premiação em sorteio".
Relator: Deputado ADELSON RIBEIRO

3 - PROJETO DE LEI N° 2.422/96 - do Sr. Antônio
Feijão - que "regula os fundamentos e as
condições para o desenvolvimento
econômico-social da Região Amazônica,
dando efetividade aos princípios do artigo 3°,
inciso 111, da Constituição Federal".
Relator: Deputado Luís BARBOSA

4 - PROJETO DE LEI N° 2.882/97 - do Sr. Gilney
Viana - que "cria a Reserva Biológica de
Unhares, no Estado do Espírito Santo".
Relator: Deputado Luís BARBOSA
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COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO EINTERIOR

A V I S O N° 03/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 16-05-97
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 4a Sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 3.607-A/93 - do Sr.
Jackson Pereira - que "Concede incentivos
fiscais do imposto de renda, para
empreendimentos turísticos, nas áreas da
SUDAM e da SUDENE.
RELATOR: Deputado ANTÔNIO GERALDO

CO'MISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA ECOMÉRCIO

PAUTA N° 14/97
REUNIÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

Horário: 10h
Plenário 5 - Anexo 11

TEMA:
-ATUAÇÃO DO INMETRO COMO ÓRGÃO DE FISCALI
ZAÇÃO, CONTROLE E QUALIDADE DE PRODUTOS E
SERViÇOS

CONVIDADO:
DR. JÚLIO CÉSAR CARMO BUENO, Presidente do
Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Quali
dade Industrial- INMETRO

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA
EDESPORTO

A V I S O N° 11/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
AO SUBSTITUTIVO
Ini·cio.: 16/05/97
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 4a Sessão

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMEN
DAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO.

1 - PROJETO DE LEI N° 0.036/95 - do Sr. Luiz
Gushiken - que "dispõe sobre a livre
organização de Grêmios Estudantis e dá
outras providências". Apensos os PLs nOs
1.066/95 e 1.662/96.
RELATOR: Deputado RICARDO GOMYDE

A V I S O N° 13/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
AO SUBSTITUTIVO
Inicio.: 21/05/97
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: -

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMEN
DAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO.

1 - PROJETO DE LEI N° 617/95 - do Sr. Arnaldo
Madeira - que "define as despesas de
manutenção e desenvolvimento do ensino para
os efeitos do artigo 212. da Constituição
Federal". Apenso o PL nO 1.464/96.
RELATOR: Deputado MAURíCIO REQUIÃO
PARECER: favorável, com substitutivo ao PL
rio 617/95 e ao de nO 1.464/96, apensado

COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO

A V I S O N° 9/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 19/05/97
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 3a Sessão

A - Da Análise do Mérito:

1 - PROJETO DE LEI N° 1.112/95 - do Sr.
Adhemar de Barros Filho - que "institui o
seguro para depósitos bancários e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado SAULO QUEIROZ

2 - PROJETO DE LEI N° 2.962197 - do Sr. Feu
Rosa - que "autoriza a dedução, na
determinação da base de cálculo do imposto
de renda das pessoas físicas, do valor do
imposto de renda pago relativo a rendimentos
oriundos do trabalho".
RELATOR: Deputado FETTER JÚNIOR
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3 - PROJETO DE LEI N° 2.993/97 - do Sr. Jair
Bolsonaro - que "acrescenta alínea "h" ao art.
8°, inciso 1\. da Lei n° 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, que altera a legislação do
imposto de renda das pessoas físicas, e dá 2 
outras providências".
RELATORA: Deputada YEDA CRUSIUS

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E
FAMíLIA

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 2215/97
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: -

A V I S O N° 08/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início: 19/05/97
Prazo: 5 Sessões
Decurso: 33 sessão

PROJETO DE LEI N° 2.932/97 - do Sr.
Wigberto Tartuce - que "dispõe sobre a
obrigatoriedade de colocação de fotos de
crianças desaparecidas nas embalagens de
produtos e nas contas de água. luz. gás e
telefone."
RELATOR: Deputada TETÉ BEZERRA

PROJETO DE LEI N° 2.942/97 - do Sr.
Eduardo Jorge - que "institui. no Sistema Único
de Saúde - SUS, o Programa de Prevenção e
Assistência Integral às pessoas portadoras do
traço falciforme e com anemia falciforme, e dá
outras providências."
RELATOR: Deputado JOSÉ L1NHARES

PROJETO DE LEI N° 2.953/97 - do Sr. Ênio
Bacci - que "cria a denominação de "mate
misto" ao composto de "lIex Paraguayensis"
adicionado de qualquer outro ingrediente, e dá
outras providências."
RELATOR: Deputado ELIAS MURAD

PROJETO DE LEI N° 2.978/97 - do Sr.
Osvado Biolchi - que "altera a redação do art.
28 da Lei nO 8.212, de 24 de julho de 1991, que
dispõe sobre a organização da Seguridade
Social, institui plano de custeio, e dá outras
providências."
RELATOR: Deputadq EDUARDO JORGE

apuração da base de cálculo do imposto de
renda das pessoas físicas."
RELATOR: Deputado PIMENTEL GOMES

PROJETO DE LEI N° 2.884/97 - do Sr.
Rubem Medina - que "dispõe sobre acréscimos
moratórios. multas e prazos para parcelamento
de débitos junto ao Instituto Nacional do
Seguro Social INSS e dá outras
providências."
RELATOR: Deputado MAURíCIO NAJAR

A V I S O N° 09/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
AO SUBSTITUVO
Início: 19/05/97
Prazo: 5 Sessões
Decurso: 33 sessão

6-

4-

5·

3-

PROJETO DE LEI N° 158/91 - do Poder
Executivo (Mensagem n° 75/91) - que "dispõe
sobre a salvaguarda de assuntos sigilosos de
interesse da segurança da sociedade e do
Estado".
RELATOR: Deputado JOSÉ ANíBAL

2 - PROJETO DE LEI N° 2.871/97 - do Sr. Jair
Bolsonaro - que "acrescenta inciso ao art. 50 .
da Lei n° 6.880, de 9 de dezembro de 1980,
que dispõe sobre o Estatuto dos Militares".
RELATOR: Deputado WERNER WANDERER

3 - PROJETO DE ·LEI N° 2.683-A/96 - do Poder
Executivo (Mensagem n° 144/96) - que "dispõe
sobre a reestruturação dos Corpos e Quadros
de Oficiais e de Praças da Marinha".
RELATOR: Deputado HAROLDO LIMA

COMISSÃO DE RELAÇÕES COMISSÃO
DE RELAÇÕES EXTERIORES EDE

DEFESA NACIONAL

A V I S O N° 7/97

1 -

1 - PROJETO DE LEI N° 2.407/96 - do Sr.
Eduardo Jorge - que "veda a dedução de
despesas médicas de qualquer espécie na

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO
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A V I S O N° 15/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início: 16/05/97
Prazo: 5 Sessões
Decurso: 4a Sessão

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO ESERViÇO

PÚBLICO 2-

AUDIÊNCIA PÚBLICA

1 - PROJETO DE LEI N° 1.193/95 - do Sr. Jorge
Anders - que "determina o desconto de
cinqüenta por cento (50%) na cobrança do
valor de passagens para idosos com mais de
sessenta anos, aposentados, pensionistas e
ex-combatentes." (Apenso: PL n° 2.740/97).
RELATOR: Deputado LUIZ BUAIZ

2 - PROJETO DE LEI N° 2.038/96 - do Sr. Jovair
Arantes - que "institui o Programa de
Alimentação para Gestantes - PAGest."
RELATORA: Deputada MARTA SUPLlCY

LOCAL: Plenário 12, Anexo 11
HORÁRIO: 9 horas e 30 minutos

DISCUSSÃO DO PROJETO DE LEI N° 332/95, que
"dispõe sobre o exercício da profissão de Agente

Comunitário de Saúde" .

CONVIDADOS:
-Dr. Oscar Castillo - Oficial da Área de Saúde da UNICEF
-Sra. Tereza Ramos de Souza - Representante da Confe-
deração Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde
-Sra. Heloísa Machado Souza - Coordenadora da Coorde
nação da Saúde da Comunidade

1 -

3-

PROJETO DE LEI N° 2.936/97 - do Sr. José
Chaves - que "determina que as Assembléias
Legislativas sejam obrigatoriamente notificadas
da liberação de recursos federais para os
respectivos Estados, e dá outras
providências" .
RELATOR: Deputado EMERSON OLAVO
PIRES

PROJETO DE LEI N° 2.941/97 - do Sr.
Robson Romero - que "dispõe sobre o prazo
de concessão de certidões, na forma do inciso

RELATOR: Deputado JAIR MENEGUELLI

PROJETO DE LEI N° 2.950/97 - do Sr.
Abelardo Lupion - que "altera o art. 16 da Lei
nO 3.071, de 1° de janeiro de 1916 - Código
Civil, para incluir 05 institutos de pesquisa
dentre as pessoas jurídicas de direito privado,
regular a sua constituição pela União, com a
finalidade de promover a pesquisa científica, e
autorizar o Poder Executivo a transformar a
Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária-EMBRAPA em Instituto de
Pesquisa".
RELATOR: Deputado WILSON BRAGA

A V I S O N° 14/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
AO SUBSTITUTIVO
Início: 15/05/97
Prazo: 5 Sessões
Decurso: 5a Sessão

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMEN
DAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

A V I S O N° 16/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
AO SUBSTITUTIVO
Início: 19/05/97
Prazo: 5 Sessões
Decurso: 3a Sessão

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMEN
DAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

1 - PROJETO DE LEI N° 1.130/95 - do Sr. Feu
Rosa - que "dispõe sobre a liberação da 1-
contribuição do Técnico de Administração nos
casos que menciona".
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL

PROJETO DE LEI N° 706/95 - do Sr. José
Coimbra - que "dispõe sobre a participação
dos trabalhadores na gestão das empresas".
RELATOR: Deputado JAIR MENEGUELLI
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PAU T A N° 03/97

PAU T A N° 04/97

1 - PROJETO DE LEI N° 003/97-CN, que
"Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor da
Secretaria de Assuntos Estratégicos, crédito
suplementar no valor de R$ 15.502.983,00,
para os fins que especifica".

4-

A VI S O N° 04/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 21/05/97
Prazo.: 08 Dias
Decurso: 02 Dias

Apresentação, discussão e votação das Atas
da 1a Reunião Ordinária, realizada em
24/04/97 e da 1a Reunião de Audiência
Pública, realizada em 08/05/97.

2 - Apreciação do Requerimento de autoria do
Deputado JOÃO FASSARELLA, pelo qual
solicita o convite, através de reunião de
audiência pública, de- representantes de órgãos
federais para debate acerca do Projeto de Lei
de Diretrizes Orçamentárias para 1998.

2-

1 -

1 - Apresentação, discussão e votação das Atas
da Reunião de Instalação, realizada em
15/04/97 e da 1a Reunião Extraordinária,
realizada em 16/04/97.
Apreciação dos seguintes Requerimentos:

Requerimento de autoria do Deputado
SÉRGIO MIRANDA, pelo qual solicita que o
Tribunal de Contas da União realize auditoria
especial no Ministério dos Transportes,
abrangendo a construção da Ponte
Rodoferroviária (Ferrovia Norte do Brasil);
Requerimento do Deputado JOÃO
FASSARELLA, através do qual solicita ao
Ministério dos Transportes informações acerca
de recursos destinados à fiscalização das
rodovias privatizadas;
Requerimento de autoria do Deputado
GIOVANNI QUEIROZ, pelo qual solicita a
criação da Subcomissão Temporária de
Fiscalização e Controle no âmbito desta
Comissão.

COMISSÃO EXTERNA
ZONA FRANCA DE MANAUS

PAUTA N° 3/97

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 449-A, de 1997, do Poder Executivo, que 3
"altera dispositivos dos arts. 71 e 72 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias,
intr.oduzidos pela Emenda Constitucional de
Revisão n° 1, de 1994".
RELATORA: Deputada YEDA CRUSIUS.
CONVIDADOS:
- Deputado Antônio Kandir, Ministro de Estado
do Planejamento e Orçamento;
- Presidente da Associação Brasileira de
Municípios:
- Presidentes de Associações Estaduais de
Munieípios; e
- Presidente da Associação dos Prefeitos do
Paraná.

Horário: 9h
Local: Plenário 4, Anexo 11

Horário: 14h30min
Local: Plenário 15, Anexo 11

Discussão e Votação do Relatório Final.

1 -

11 - COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 449·A/97 • FUNDO DE

ESTABILIZAÇÃO FISCAL

PAUTA N° 6/97
(AUDIÊNCIA PÚBLICA)

'11I • COMISSÕES MISTAS

COMISSÃO MISTA DE PLANOS,
ORÇAMENTOS PÚBLICOS E

FISCALIZAÇÃO

(2a REUNIÃO ORDINÁRIA)

Horário: 10 horas
Local: Plenário 02, Anexo II

(Encerra-se a sessão às 19 horas e 18 minu
tos.)



O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1º, item
I, alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho
de 1990, e o artigo 6º da Lei nº 8.112, de 11 de de
zembro de 1990, resolve nomear, na forma do artigo
92, item 11, da Lei nº 8.112, citada, FRANCISCO
JOSÉ PINHEIRO BRANDES JÚNIOR para exercer,
no Gabinete do Quarto Secretário, o cargo de Assis
tente Técnico de Gabinete, CNE-15, do Quadro Per
manente da Câmara dos Deputados, transformado
pelo artigo 3º do Ato da Mesa nº 15, de 26 de maio
de 1987, combinado com o Ato da Mesa nº 05, de
16 de fevereiro de 1995.

Câmara dos Deputados, 21 de maio de 1997. 
Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 12, item
I, alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho
de 1990, e o artigo 6º, da Lei nº 8.112, de 11 de de
zembro de 1990, resolve nomear, na forma dos arti-
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DESPACHO DA PRESIDÊNCIA gos 92, item I, e 10 da citada Lei nº 8.112, combina-
RECURSO Nº 154, DE 1997 dos com o artigo 28 da Resolução nº 30, de 13 de

(CONTRA DECISÃO EM QUESTÃO DE ORDEM novembro de 1990, DEMERVAL DE LIMA E SOUZA
DE PRESIDÊNCIA DE COMISSÃO) para exercer cargo da Categoria Funcional de Técni

co Legislativo - atribuição Agente de Encadernação
Recorrente: Deputado Sérgio Miranda. e Douração, Padrão 22,. do Quadro Permanente da
Recorrida: Presidência da Comissão Especial Câmara dos Deputados, em vaga decorrente da

destinada a apreciar e dar parecer sobre o Projeto aposentadoria de Heloísa Maria da Aparecida Bas-
de Lei n2 821/95 e apensados. tos Cunha, conforme Ato do Presidente de 2 de abril

Assuntos: Recurso contra decisão em questão de 1997, publicado no Diário Oficial da União de 9
de ordem proferida pelo Presidente da Comissão, de abril de 1997.
Deputado Paulo Bornhausen, a propósito dos proce- Câmara dos Deputados, 21 de maio de 1997. -
dimentos adotados pela Comissão na reunião ordi- Michel Temer, Presidente.
nária realizada no dia 8 de maio do corrente ano,
que apreciou o parecer do Relator, Deputado Alberto
Goldmann, ao Projeto de Lei n2 821195 e seus apen
sados.

DESPACHO DA PRESIDÊNCIA

À Comissão Especial destinada a apreciar e
dar parecer sobre o Projeto de Lei nº 821/95 e apen
sados, nos termos do artigo 57, inciso XXI, do RICO,
solicitando manifestar-se. Publique-se.

Em 21-5-97 - Michel Temer, Presidente.

ATOS DO PRESIDENTE

ATA DA MESA

MESA
3a Sessão Legislativa da soa Legislatura

Ata da 2a Reunião Extraordinária da Mesa, realizada 21-5-97

Aos vinte e um dias do mês de maio de hum mil, novecentos e noventa
e sete, às 19:30 horas, reúne-se, no gabinete da Presidência. a Mesa da Câmara dos
Deputados, sob a Presidência do Senhor Deputado Michel Temer. Presidente. Presentes os
Senhores Deputados Severino Cavalcanti, 2° Vice-Presidente, Ubiratan Aguiar, 1° Secretário,
Nelson Trad. 2° Secretário. Paulo Paim, 3° Secretário. Efraim Morais. 4° Secretário. José
Mauricio, l° Suplente. Wagner Salustiano, 2° Suplente. Luciano Castro, 4° Suplente. e demais
membros da Comissão de Sindicância constituída para apresentar Relatório sobre denúncias
contidas em matéria ào Jornal "Folha de São Paulo". no dia 13 de maio de 1997, envolvendo
membros desta Casa: os Senhores Deputados Ibrahim Abi-Ackel. Relator, Paulo Gouvêa.
Edinho Araújo e Luiz Máximo. Ausente, por motivo justificado. o Senhor Deputado Heráclito
Fortes, l° Vice-Presidente. Havendo número legal, o Senhor Presidente declara abertos os
trabalhos concedendo a palavra ao Senhor 2° Vice-Presidente, Deputado Severino
Cavalcanti. Corregedor e Coordenador da referida Comissão. Tomando a palavra, Sua
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Excelência o Senhor Depurado Severino Cavalcanti diz que, Juntamente com os demaIS
membros da Comissão, gostaria de fazer a entrega ao Senhor Presidente e li Mesa Diretora do
Relatório concluido e aprovado neste mesmo dia pela supracitada Comissão. O Senhor
Presidente, Deputado Michel Temer, solicita então que o relator da matéria, Depurado
ibrahim Abi-Ackel, desse conhecimento á Mesa do inteiro teor do Relalóno. Ato continuo, o
Deputado Ibrahim Abi-Ackel faz a leituta do mesmo: "Relatório. O Sr. Presidente da Câmara
dos Depurados, por Resolução datada de 13 de maio de 1997, constituiu a presente Comissão
de Sindicância, composta dos Srs. Depumdos Severino Cavalcanti, 2° Vice-Presidente e
Corregedor: lbramm Abi-Ackel iPPB]; Paulo Gouvêa (PFL]; Edinho Araújo (Bloco - PMDB);
Luiz Máximo IPSDB) e Paulo Bernardo (Bloco - PT], para. sob a coordenação do pnmelro.
apresentllrem. na prnzo de sete dias, Relatório sobre denúncias contidas em matéria veiculada
pelo jornal Folha de S.Paulo, em edição de 13 de maio de 1997, envolvendo o Depurado
Ronivon Santiago, cujas declarações foram extraídas, segundo o referido jornal, de gravações
de conversas mantidas pelo mesmo, com interlocutor inominado, nas quais hli referênCIas
expressas aos Deputlldos João Maia, Zila Bezerra. Osmir Lima e Chicão Brlgido,
representantes do Esrado do Acre na Câmara dos Depurados. As gravações em.questão
contêm declaração do Depurado Ronivon Santiago de que recebeu vantagens financemu; para
votar a favor da proposm de emenda constitucional da reeleição e que o mesmo U1mbém
ocorreu com os depurados acima citlldos. As gravações regismun que tais. vantagens
fmanceirns indevidas foram patrocinadas pelo Governador do Amazonas, Amazomno Mendes
e do Acre, Orleir Camell, com a participação do Sr. Eládio Cameli, innão do Governador
Cameli e diretor da empresa Marmud Cameli, com sede no Estado do Acre. O Sr.
Coordenador, Depurado Severino Cavalcanti, instalou a Comissão em dependência do Espaço
Cultural às 15h50min do mesmo dia 13 de maio de 1997, com a presença de todos os seus
membros. A Comissão decidiu oficiar ao jornal Folha de S.Paulo solicitando a fita magnética
que deu origem li. denúncia. Interrompidos os trabalhos em virtude da Ordem do Dia da
sessilo da Câmara dos Deputlldos, foram os mesmos reabenos às 20h30min, teado o
Coordenador procedido li leitura do oficio enviado li sucursal da Folha de S.Paul?,
estaIecendo-se, na ocasião, o roteiro dos trabalhos.Na data de 14 de tIIJIlO de 1997, as
10h35min, reunida no mesmo local, a Comissão foi infonnada pelo seu Coordenador de que o
jornal Folha de S.Paulo cederia a fita mediante o compromisso de proteção ao sigilo da fonte,
condição esta aceita pela unanimllladc de seus membros. Ás IOh45min a Comissão recebeu a
visita do PreSIdente Michel Temer. que. em rapidas palavras, solicitou empenho na conclusão
dos trabalhos nO prazo esmbelecldo em sua Resolução. colocando. para tanto. ã disposição
desta. a estrutura admimstraova da Casa. Na edição deste mesmo dia 14 de maio de 1997, a
Folha de S.Paulo publicou nova reponagem conrendo degravação de conversas mantidas pelo
Depurado João Maia. nas quais sào reneradas as noticias de transação financeira destinada ao
aliciamento de votos favoravels à aprovação da ProposUl de Emenda Constitucional da
Reeleição. Tendo decidido a ComIssão que fossem por ela ouVidos todos os Depumdos
mencionados noS referidos noticiários. bem como o jomahsta slgnatario da matéria pertinente
ao Deputado Ronivon Santiago, toi dirigido ao jornalista Fernando Rodrigues convite para vir
depor em primeiro lugar perante a ComIssão. Este. contudo. recusou-se a fazê·lo. sob a
alegação de que tudo quanto lhe competia dizer a propósito do assunto ja se enconrrava
estampado na reponagem do aludido Jomal. Por proposta do Depurado Paulo Gouvêa, a
Comissão decidiu escolher um Relator. tendo sido indicado para esse cargo, pelo Depurado
Severino Cavalcanti. o Deputado Ibrahim Abi-Ackel, aprovado por unanimidade. A Comissão
decidiu ainda tomar os depoimentos do Sr. Ministro Serglo Motta. dos Srs. Governadores do
Amazonas. Amazonino Mendes. e do Acre. Orleir Cameli. bem como do Deputado Paudemey
Avelino, dado o faro de terem sido todos eles nominalmente citados nas conversas dos
Deputlldos Ronivon SantIago e João Maia referentes aos fatos objeto desta Sindicància. Em
obediência ao roteiro por ela traçado. às 17h30min da mesma data compareceu perante a
Comissão o Deputado Ronivon Sannago, acompanhado de seu advogado. o qual foi.
entretanto. advenido de que lhe era permnido tão-somente asslslir ao depoimento, sem nele
intervir e sem que lhe fosse faculrado mstruir o declarante. Á vista de informações obtidas
por membros da Comissão. o Deputado Luiz Mãximo propós que o ex-Deputlldo NareWo'
Mendes fosse convidado a comparecer perante a ComIssão. proposta esta aprovada pelos
demais membros. O Deputado Ronivon Sannago escusou-se de prestar declarações li.
Comissão sem antes ouvir a gravação cuja voz lhe e atnbuida. Repetidas vezes inquirido por
membros da Comissão, deixou claro que conhece a identidade da pessoa que fez a gravação,
denominada, pela Folha de S.Paulo, Senhor "X", e que essas gravações contêm brincadeiras
de sua autoria. as quais. devidamente editadas, permitiram a montagem suposUlmente
incriminadora. Insistiu, contudo, em somente prestar declarações depois de examinar
pessnalmente a fita, pois somente com essa providência. por ele reputada indispensável,
poderia prestar esclarecimentos e formular a sua defesa. Foi ouvido em seguida o Deputado
Osmir Lima, que negou, peremptoriamente. qualquer envolvimento seu nas rransações
financeiras a que se referem as reponagens. Declarou que os Depurados eleitos pelo Estado
do Acre, inclusive ele próprio, defendem a liberação de recursOs financeiros para o Esrado,
mencionando especificamente a construção das Rndovias BR·364 e BR·317 como
indispensáveis li prosperidade daquela Unidade da Federação. Declarou, em resposta a
numerosas perguntas dos ntembros da Comissão, que seus votOS na Cãmara dos Depurados,
principalmente o alusivo á emenda da reeleição, obedecem sempre a esse propósito e que
jamais foi sequer procurado pelo Governador do Acre ou por qualquer outra pessoa para
tratativas que envolvessem a contrapartida de favores financeiros ao voto favomvel a
reeleição. Declarou ainda que as reuniões havidas na Academia de Tênis de Brasília, entre
Deputlldos do Acre com o Governador Arnazonino Mendes, destinavam-se a discutir
programas e projetós de interesse da Amazónia. Afirmou, fiuaimente, O Deputlldo Osmir
Lima que nunca teve conhecimento de qualquer entendimento ou conversa destinada a
conquistar votos favomveis á proposta da reeleição mediante pagamento em dinheiro. O
Deputado Osmir Lima propás-se a entregar li. Comissão o extrato de suas contas bancárias a
partir do mês de janeiro do corrente ano, providência essa que tomou na lltlIIlhi de 20 de
maio, quando procurou o Relator da Comissão e fez a entrega de dois e>matos bancários do
Banco do Brasil, Agência 3.596-3, bem como declaração do Banco do Esrad9 do Acre S/A de
que Osmir de Albuquerque Lima Filho, junUlmente com sua esposa Maria Elizabeth do Vale
Lima, são devedores àquele Banco, da importância de 44 mil, 537 reais e 41 centavos, tendo
como garanlia 3 (três) lotes de terra avaliados em 64 mil, 434 reais. Os documentos em
apreço acompanham o presente relatório. A Comissão tomou em seguida o depoimento da
Deputada Zila Bezerra. que compareceu acompanhada de Seu advogado, o qual foi
igualmente adverndo da impossibilidade de qualquer intervenção. A Deputada Zila Bezerrn
declarou-se surpreendida pelas informações contidas nas reponagens da Folha de S.Paulo, eis

que jamais ouviu falar de aliciamemo mediame suborno em favor da Proposm de Emenda
Consntucional da Reeleíção. Declarou que não póde tdentificar. na gravação reprnduzida pela
Rede Globo. a voz do Depurado Ronivon Santiago, porque a mesma lhe pareceu confusa.
lnquirida repelidas vezes pelos membros da ComIssão. a Depurada Zila Be2Crra negou
taxattvamente não só seU envolvimento pessoal em tais transações como qualquer
conhecimento. àireto ou indíreto. sobre a existênCia destas. Esclareceu que vem se
entpenhando junto ao Governo Federal para a lmplantação das áreas de livre comercio em
Brasileia. EpitacioJãndia e CruzeIro do Sul. no Acre. objeto da Lei nO 8.857/94, resultante de
projeto por ela apresentado em 1991 e que tem agtdo na orientação de seus Votos no sentido
de assegurar essa lmplantação. AduzlU que votou a favor da reeleição em vinnde de audiência
que lhe concedeu o PreSIdente da República. durante a qual. conrudo. nem ela fez pelições
especificas em favor de obras ou recursos para seu Estado nem lhe pediu o Presidente da
República votO favoravel a mencIOnada Proposta de Emenda Constlrucional. Tanto quanto o
Depurado Osmir Lima. a DepUUlda Zila Bezerra deixou registrado o tom nem sempre serio
das conversas do Depurado Romvon Santiago, tido no meio parlamentar do Acre como
propenso á inconseqüência verbal. OUV1dü em seguicfu. o Deputado Paudemey Avelino
declarou que antes de ser conV1dado a prestar depoimento ja telefonara ao Coordenador.
Depurado Sevenno CavalcantI. colocando·se a disposição para fazê-lo de livre e espontànea
vontade. Declarou o Depurado Pauderney Avelino que trabalhou aberramente em favor da
emenda da reeleição porque e partidário da medida e lambêm porque é Vice-líder do
Governo, mas que em nenhum momento tomou conhecimento de qualquer insinuação. da
parte de qualquer aUlondade ou Parlamentar. sobre vantagem pecuniária ou qualquer OUIrO
tipo de favor em Iroca do Voto favorilvel á emenda. Afirmou que em nenhum momento se
referiu ao Ministro Sergio Malta. o qual não tem relação próxima ou relação pessoal com o
Governador Amazonino Mendes. sendo, portanto, fantasiosas as referências alusivas a essas
duas autoridades. Acenruou que refutava termInantemente a alegação contida nas declarações
gravadas do Deputado João Maia de que fosse ele - Deputado Paudemey Avelino - o
contato inicial para negociação de votos favoraveis li. reeleição. Nega o Depurado Paudemey
Avelino que tenha admilido a mterveniência do Ministro Sérgio Motta nessa questão.
incrimínando estas insinuações como falsas e caluniosas. Comparece~ em seguida. perante a
Comissão, o Depurado João Maia, que apresemou petição escnta requerendo cópia do inteiro
teor do processo administrativo ate a presente data, cópia da fita que lhe diz respeito.
informação sobre a nomeação do perito e quais os quesitos apresentados, bem como cópia das
intimações feitas ate o presente momento, assim como de tndos os atos pratieados. A petição
contém, ainda. requerimento para apresentar assistente de perito, assim como para formular
quesitos li. pericia, desde que tenha o mesmo Depurado acesso à fita gravada. Declarou que,
baseado no amplo direito de defesa, reservava-se para somente prestar declarações li
Comissão apóS ouvida a fita, tendo pedido permissão aos membros da Comissão para encerrar
as suas declarações. Apesar de inquirido individualmente pelos membros da Comissão e de
advertido de que aquela era a oponunidade para apresentar os esclarecimentos que emendesse
necessários, o Depurado Joilo Maia insistiu na negariva, razão pela qual foi encerrndo o seu
depoimento. A Comissão, por unanimidade, indeferiu o requerimento formulado pelo
Depurado João Maia, por entender que o çontradilório, com a respectiva produção de provas,
não é da competéncia da Cotuissão de Sindicància, incumbida, apenas, do levantamento
prelimitutr de indicias que possam autorizar o devido processo legal Seguiu-se o depoimento
do Depotlldo Chicào Brigido, o qual, após discorrer sobre sua vida de trabalhador e sobre as

.dificuldades a ela inerentes, declarou que lhe é inteiramente estranha toda essa questão
referente a barganha de votO por dinheiro e que em seus contatos com o Governador Orleir
Cameli jamais fez este qualquer alusão a mteresses financeiros, o que não é da índole de sua
atividade política. Na mesma data de 14 de mala de 1997 o Diretor de Redação da'Folha de
S.Paulo, Otavio Frias Filho, oficiou ao Deputlldo Severino Cavalcanti declarando o propósito
de colaborar, por todos os meios ao seu alcance, com os rraItaIhos da Contissão de
Sindicância. ressalvada a preocupação de reservar o SIgilo da fonte das infonnações
jornalisticas que deram causa a constituição da Comissão. Por esse motivo. as fitas
rnagneticas não poderiam ser entregues in totum. sendo necessária a supressão dos trechos
onde aparecem as intervenções do interlocutor dos Deputados Ronivon Santiago e João Maia.
No mesmo oficio. acentua o Sr. Otavio Frias Filho que estava providenciando tal supressão. a
qual, a seu ver, em nada preJudicaria a atividade apuratória e que. tão logo conclulda essa
providência, seria encaminhada li. ComIssão a cópia solicitade. ConSta finalmente do mesmo
oficio que seriam também suprimidos da gravação trechos que não dissessem respeito ao
objeto de interesse da Comissão de SindicàncIa. os quais. se dIvulgados. poderiam também
ensejar quebra de sigilo da fonte. Na mesma data. o Corregedor e Coordenador da Comissão,
Depurado Sevenno Cavalcanti. se dirigiu ao Sr. Reitor da Universidade de Campinas 
UNICAMP -, solicitando-Ihe, em aditamento a conversa telefônica anterior, a indicação de
técnico para realizar pericia nas fitas magnéticas que. nas condições explicitadas pelo Diretor
de Redação da Folha de S.Paulo. anteriormente menCionadas. seriam entregues à Comissão
para o fim especifico de tal exame. Dada a exigüidade do prazo conferido â Comissão para
ultimar seus trabalhos. o DepUtado Severino Cavalcanti solicitou ao Sr. Reitor que a pericia
fosse realizada no mais breve espaço de tempo possivel. O Sr. Reitor José Martins Filho, em
Oficio n° 387197, imediatamente informou ao Coordenador da Comissão que o perito
indicado peJa UNICAMP é o Prof. Ricardo Molina. e que a pericia em questão ficava na
dependência da entrega das fitas magnelicas a serem analisadas. De posse dessas
informações. o Deputado Severino Cavalcann deslocou-se para São Paulo. em cujo aeropono
recebeu, das mãos de funCIonária do jomal Folha de S.Paulo, as fitas magnéticas, tendo
S.Exa. imediaUlmente se dirigido de automóvel a cidade de Campmas. onde, na UNlCAMP,
nas primeiras horas da manhã do dia 16 do corrente, fez a entrega das mesmas ao Sr. perito.
Dr. Ricardo Molina. Na manhã do dia J7, o Sr. Coordenador da ComIssão foi cientificado
pelo perito de que eram necessàrias as cópias dos depoimentos presrados nesta Comissão
pelos Deputlldos Ronivon Santiago e João Maia, a fim de compará-Ias com as gravações
objeto da pericia. Já no dia 18, de posse dessas cópias, o Sr. Coordenador voltou a Campinas.
onde as entregou pessoalmente ao perito. Na data de 15 de maIO de 1997, pela CT n° 44!MC,
o Ministro Sérgio Robeno Vieira da Malta participou á Comissão que considerava
inadequado o seu comparecimento para prestar declarações, uma vez que o assunto tratado
pelo jornal Folha de S.Pauló não envolvia fato concreto relativo li. sua pessoa. SExa. anexou
ao mencionado oficio a íntegra de nota oficial de sua autoria, que no seu entendimento esgota
o assunto no que lhe diz respeito. Por sua vez, com data de 18 de maio de 1997, o Governador
do Estado do Acre. Orleir Messis Cameli, oficiou ao Sr. Deputado Severino Cavalcanti,
acusando o convite para depor perante a Comissão de Sindicância, mas declarando que se
colocava a disposição da mesma na sede do Governo do Acre, em Rio Branco. na
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segunda-feira, dia 19. às 18h. No meSmo oficio. o Governador Orleir Messis Cameli declara
desconhecer absolutamente qualquer tratativa de cooptação de Parlamentares. mediante
pagamento ou qualquer outro favor por parte do Governo do Estado do Acre. da União
Federal. bem como por qualquer pessoa ou autoridade. no curso do processo legislativo que
aproVOU a proposta de emenda constitucional da reeleição. motivo pelo qual considera
imptOOel\ente qualquer menção ao seu nome. Em fuce destas declarações, a Comissão julgou
dispensável sua locomoção até Rio Branco, para o fim único de tomar o depoimento do
Govelllldor Orleir "Cameli. No dia 20 de maio de 1997 o Sr. Coordenador da Comissão.
Deputado Severino Cavalcanti. requereu ao Presidente da Câmara a prorrogação do prazo
assinado à Comissão, por vinte e quatro borns. a fim de que pudesse a mesma concluir a
Sindicância. Na mCSllJa data recebeu o Coordenador da Comissão oficio do Sr. Narciso
Mendes, declarando que motivos superiores O impediam de comparecer à Comissão. para
prestar depoimento e que nada tinha a oferecer como contribuição à Sindicância. Ainda da
mesma data é O oficio do Governador do Amazonas. Amazonino Mendes. no qual declara que
anteeipou seu retomo ao Brnsil com o objetivo de prestar esclareCImentos ao Pais e a esta
Comissao. Declamndo que dera, a respeito do ....unto. entrevista coletiva à Imprensa e que
alo possuia ligações, ainda que superficiais, com Ronivon Santiago e João Maia, reitem o
Governador AJnuonino Mendes 'sua absolUta ausência nos supostos episódi\lS". Solicitou
fosse Imediatamente tomado o seu depoimento. sugerindo que se realizasse a audiência a
partir das 14 boras do mesmo dia. em seu gabinete, na sede do Governo do Amazonas. Em
face das declarações contidas no oficio a ComIssão juigou dispensavel a viagem de seus
membros a Manaus. para o depoimento do Governador. O Sr. Coordenador submeteu à
Comissão oficio do Deputado Ronivon Santiago, pelo qual apresenta os extratOS de suas
contas bancàrlaS. os quais acompanbam o presente Relatório. Os Depurados João Maia e
Ronivon Santiago, em petição conjunta, assinada pelo Advogado Paulo Alves da Silva,
sustentam a nulidade dos elementos coibidos pela Comissão. por considerá-lo "processo
administrativo". e. como tal. sujeito à garantia do contraditório. Esclarecem no oficio que
somente comparecerão para depor depois de obtidas copias de todos os elementos existentes.
das fitas e do laudo pericial. No dia 21 de maio, enquanto reunida a Comissão para inicio do
debate sobre o Relatório. foram encaminhadas ao Coordenador. pela Mesa da Câmara, cópias
dos oficios em que os Deputados Ronivon Santiago e João Maia renunciam ao mandato de
deputado federal. A Comissão considara desnecessària a reconstituição, neste Relatório, dos
fatos transcritos das gravações. uma vez que nestas se encontram minudenciados não só os
ratos, como nomes. local. quantias. finalidades da transação e forma de pagamento. Apesar do
empenho durante as inquirições, a Comissilo de Sindicância não obteve dos Deputados
Ronivon Santiago e João Maia elementos que lhe permitam questionar a existência das
gravaÇÕes e a autenticidade do seu conteúdo. tal como expresso nas publicações
mencionadas. Os Deputados Ronivon Santillgo e João Maia. únicas pessoas habilitadas li

fazê-lo, não as contestaram. O primeiro chegou a admiti-Ias. ainda que não reconhecendo.
por vezes. a autenticidade da sua voz. Declarou saber que sua conversa estava sendo gravada,
mas insistiu em negar o sentido incriminadDr que se tem dado ás suas declarações. O
Deputado João Maia negou-se a prestar declarações á Comissão sob a alegação de que
somente poderia fazê-lo depois de lhe ser fornecida cópia da fita, No debate sobre as
providências a serem indicadas pela Comissão, examinou-se a possibilídade de se recomendar
a instalação de CPI destinada à apuração dos fatos mencionados nas gravações. dafendida
pelo Deputado Paulo Bernardo. Entende contudo a Comissão, por maioria de votos. que Ibe
tiIlece competência para fazê-lo. uma vez que a CPI pressupõe requerimento firmado pelo
minimo de um terço dos membros da Câmara dos Deputados (Constituição Federal. ar!. 58. §
3' e Regimento Intemo, ar!. 35), condição esta que a Comissão não pode suprir. A atribuição
conferida à ComIssão de Sindicância é a de recomendar à Mesa da Câmara as providências
legais que lhe pareçam cabiveis, resUitas, obviamente. à competência da Mesa Diretora, que
igualmente não pode suprir, por iniciativa própria, a exigência constitucional do minimo de
assmatllIas. Entende. ainda, a Comissão que, recomendada a constituição da CPI e não
atendida posteriormente a exigência do minimo indispensàvel de assinaturas, restaria inútil a
apuração levada a lermo pela Comissão. As renúncias dos Deputados Ronivon Santiago e
João Maia não alteram as atribuições da Comissão. Despojados de seus mandatos de
deputado federal escapam ambos do processo legal por quebra de decoro parlamemar. cujo
fOro é a Comissão da Constltuição e Justiça e de Redação, passando suas condutas à esferada
justiça penal. A 20 de maio de 1997 os Senhores membros da Comissão de Sindicância,
Deputados Severino Cavalcanti, Paulo Gouvêa. Edinho Araújo, Luiz Máximo e Paulo
Bernardo dirigiram... a Campinas a fim de receber. na UNlCAMP, o laudo pericial das fitas
procedido pelos Professores Ricardo MoUna de Figueiredo, Edson José Nagle e Donato
Pasqual Júnior, que' na ocasião deram explicações técnicas sobre o instrumental e os métodos
de apuração por eles utilizados. O laudo. constante de 58 pàginas. acompanha o presente
Relatório, sendo necessàrio, porém, transcrever a pane referente ao material questionado,
bem como a conclusão a que cbegaram 05 peritos: "U) DESCRJÇÃO 0.1) Objetivo Pericial
Os presentes exames visam: Realizar anàJises acúoticas comparativas entre as vozes
questionadas e pa,!!ões de confronto das vozes dos Senhores Deputados RONNON
SANTIAGO e JOAO MAlA. 1l.2) Instrumental Utilizado Para os procedimentos de
reprodução foi utIlizado: - um gravador cassete TEAC W-800 R; - um gravador DAT
TASCAM DA-30. Para os processos de filtragem, equalização e redução de reverberação
foram utilizados: a) um equalizador paramétrico cOm filtro notch ORBAN modelo 642B1SP;
b) um compressorllimirador/da-esser ORBAN modelo 422A; c) um nrocessador adatltativo
OREAN modelo 290RX: d) OsIstema de filtros digitaIS do CSL 4300B. da KAY ElemeUics;
e) o Noisy Signal Enbancement Programo modelo 4342. da KAY Elemtrics. Para os
procedImentos de aualise espectrográfica e extração de parâmetros acústicos foram utilizados:
aI o Sonografo Digital DSP-5500. da KAY Elememcs: b) o sistema da anàlise acústica
computadorizada CSL (Computenzed Speech Lab)' da KAY ElemeUics. modelo 43OOB. n.3)
Matenal Questtonado - uma fita cassete de áudio BASF Ferro Extra 60, n' de lote
0627411000. acondicionada em estojo plástico convencional. etiquetada. no lado A com os
dizeres manuscritos: '13.05.97 Folha". Esta tita será denommada. ao longo do presente Laudo
Peric..1. de FITA QUESTIONADA # I. - uma fita cassete de áudIO BASF Ferro Extra 60. n'
de lote 06274 J1000. acondicionada em estojo plàstico convencIonal. etiquetada, no lado A
com os dlZCres manuscritos: '14.05.97 Folha". Esta lita serã denominada, ao longo do
presente Laodo Pericial, de FITA QUESTIONADA # 1. - uma fita cassete de áudio BASF
Ferro Extra 60, n' de lote 0627411000. acondicionada em estojo plástico convencional.
etiquetada. no lado A com os dizeres manuscritos: '15.05.97 Folba". Esta fita será
denominada. ao longo do presente Laudo Pericial. de FITA QUESTIONADA # 3. As
supracitadas fitas foram fornecidas pelo jornal Folha de São Paulo e contêm gravações da

diálogos dos quais foram supnmidas as imervenções de um dos mterlocutores. de modo a
preservar sigilo quanto á sua identidade. 11.4) Material Padrão O seguinte material foi
fornecido aos peritos para servIr como padrão de confromo: Fitas fornecidas pela ComIssão
de SindicânCIa da Câmara dos Deputados - uma fita cassete de áudio Nipponic HG 60. sem n'
de lote, euquetada no lado A com os segnintes dIzeres manuscntos: 'Sessão CO 11107/96
(14:oo-17:00) ... Dep. Ronivon Santiago-PE-{14:22-14:23)' : - uma fita cassete de áudio
Nipponic HG 60y sem nO de lote. etiquetada no lado A com os segumtes dizeres manuscritos:
'Sessão CD 11110/96 (9:00-11 :59).Dep. João Maia-PE-(] 0:06-10:091 ,Sessão CO 27111196
(14:00-19:10) ... Dep. Joilo Maia-PE-(15:25-15:27) ... Sessão CO 11103/97 (]4:00-19:14) ...
Dep. João Maia-PE-(I4:42-14:44)'; - três fitas cassete de áudio (contendo os depoimentos dos
deputados envolvidos à Comissão de Sindicãnc18 da Câmara dos Deputados). Estas fitas
foram copiadas no Laboratório de FonétIca Forense e imediatamente devolvidas ao Depurado
Severino Cavalcanti. fitas fornecidas pelo jornal folba de São Paulo - uma tita cassete de
àudio BASF Ferro Extra 60. n' de lote 0627411 O. euquetada no lado A com os seguintes
dizeres manuscritos: 'DEPUTADOS ACRE-COPlA' (contendo entrevistas obtidas por
telefone); - três fitas de video cassete BASF (contendo matérias de telejornals com entrevistas
dos deputados envolvidos). Fira fornecida pela rádio CBN - uma fita cassete de àudlO BASf
Ferro Extra 60. n" de lote 3306411000. etiquetada no lado A com os seguintes dizeres
manuscritos: 'RonnieiCBNt (contendo entrevistas por telefone com os deputados envolvidos).
Comentârio: O material padrão. em seu conjunto. foi considerado satisfatório. visto que
contém ampla amosna de cada uma das vozes. tanto em estilo formal quanto infonnal."
"CONCLUSÕES. Em face de tudo quanto foi observado, analisado e exposto. os sIgnatários
concluem que: I - Em nenhum bloco isolado de fala, Circundado por interrupções de silêncio.
foi encontrado indicio concreto de tentativa de montagem fraudulenta. que pudesse. de algum
modo, adulterar o sentido original das frases e expressões originalmente produzidas e contidas
no referido bloco. Em outras palavras. não bá indicios de montagem que pudesse. por algum
meio. fisico, eletrônico ou digital. cnar uma frase ou expressão artificial que não tivesse sido
efetivamente produzida pelos interlocutores gravados nas fitas questionadas. 2 - O conjunto
da evidências perceptuais e acústico-espectrográficas observado indica que a voz do Sr.
RONNON SANTIAGO é a mesma voz do interlocutor que fala nos trechos A. B. C. F. I e J
da lrnnscrição em anexo. 3 - O conjunto de evidências perceptuais e acústico-espectrogràficas
observado indica que a voz do Sr. JOÃO MAIA é a mesma voz do interlocutor que fula nos
trechos E, G e H da transcrição em anexo. OBSERVAÇÕES: i) O trecho O não apresenta
elementos acústicos suficientes para uma avaliação segura: li) O processo de identificação
pressupôs que os trecbos ciassificados na nanscrição. em função da coerência discursiva e da
presença de ruido de fundo constante. pertencem a um mesmo diàlogo original. Campinas, 20
de maio de 1997. Prof. Dr. RICARDO MOLINA DE FIGUEIREDO. Coordenador do
LAIlORATÓRJO DE FONÉTICA FORENSE - Departatnento de Medicina Legal 
FCMlUNICAMP; Prof. EDSON JOSÉ NAGLE. CPqD-TELEBRÁSlCTC-UNlCAMP;
DONATO PASQUAL JUNIOR. Assistente Técnico - DML-fCM-UNlCAMP". Embora as
declarações dos Deputados Romvon Sanuago e João Mata, alUSIVas a condura dos Deputados
OsmIr Lima, ZHa Bezerra e Chicão Brigldo sejam por estes connaditadas em seus
depoimentos. entende a Comissão que tais divergênc13s. 50 por SI. não bastam para elidir os
indícios ate aqUI existentes de componamentos incompallveis com o decoro parlamentar. As
conversas dos Deputados Ronivon Santiago e João Maia, b'l'Svadas e divulgadas pelo jornal
Folha de S.Paulo contêm aInda elemenlOs de conVIcção sobre a pratíca de come de
corrupção, por eles expressamente atribuído aos Governadores do Amazonas e do Acre. bem
como ao Sr. Eládio Cameli. diretor da empresa Marmud Cameli. e. ainda que de maneira
imprecisa. ao Ministro Sergio Mottn. Isto posto. o parecer da ComIssão. par maioria de votos.
é o de que há.. nos elementos ate agora apurados. IOdicíos de quebra do decoro parlamentar
(Constituição Federal. art. 55. 11 e § 1'~ Regtmemo Interno da Câmara dos Deputados. ar!.
240. lI. e an. 244. caput e li 2'. 111 e de pratica dos cnmes de corrupção ativa e de corrupção
passiva, pelo que recomenda: 1- seja Instaurado na ComIssão de ConstituIção e justiça e de
Redação, mediante representação da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados. o deVIdo
processo legal para apuração da conduta ambuida aos Depurados Osmir Lima, Zila Bezerra e
Cbicão Brigido. representantes do Estado do Acre na Càmara dos Depurados. na forma do art.
240. §§ I' e 3' (incisos I. n. 1I1 e IV) do Regimemo Imerno da Càmara dos Deputados: fi 
sejam enviadas copias da presente slndicância e respecnvo Relatório as Assembléias
Legislativas dos Estados do Acre e do Amazonas para os procedimemos legaIS cabivels: JlI 
sejam enviadas copias da presente sindicânCIa e respectivo Relatario aos ProcumdDre5~GeraJ5

da Justiça dos Esrados do Acre e do Amazonas e ao Procurador-Geral da Republica teodo em
vista a competência pnvativa do Ministério Público para promoção da ação penal," Parecer da
Comissão, liA ComIssão de Sindicância constituida para apresentar relatório sobre denúncias
contidas em matéria do jornal "Folha de São Paulo". no d.. 13 de maIO de 1997. envolvendo
membros desta Casa, cnada por Ato do PreSidente da Câmara dos Deputados. Deputado
MicheJ Temer, em reunião realizada hOJe, aprovou, por maIona absoluta de VOtos, o
Relatório, bem como as Conclusães e Recomendaçães do Relator, Deputado Ibrabim
Abi-Ackel. O Deputado Paulo Bernardo apresemou voto em separado. Estiveram presentes os
Senhores Deputados Severino Cavalcanti. Ibrablm Abi-Ackei. Paulo Gouvêa, Edinbo Araújo,
Luiz Màximo e Paulo Bernardo:' Ainda com a palavra, o Senhor Deputado Ibramm
Abi-Ackel lê o voto em separado do Deputado Paulo Bernardo: "Voto em Separado. Os fatos
publicados pelo jornal Folba de São Paulo assumem gravidade Impar. As apurações realizadas
por esta Comissão de Sindicância, dentro de seus limitados poderes. avaliando matenas
jornallsticas, ouvindo depoimentos e buscando a veracidade das gravações. angelO das
denúncias. foram suficientes para assegurar que foi praticado o crime de corrupção.
envolvendo parlamentares do Estado do Acre. e que há fortes indiclos de que este crime não
está restrito àquela fronteira e. nem tão pouco a apenas representames do Poder Legislativo.
Foram insuficientes, porém. para a Comissão os seus poderes. Sem a prerrogativa de convocar
depoimentos, quebrar sigilos bancário e fiscal. a Sindicancla restringIu-se a ouvir aqueles que.
de boa vontade. dispusemm-se a /àlar. O resultado da perici., comprovando que as vozes
gravadas são dos daputados Ronivon Santiago e João Maia, descritores dos fatos
caracterizados como corrupção, não permite dúvidas sobre o envolvimento destes e.
provavelmente. dos demais citados. nos fatos denunciados. Mesmo que dois dos depoentes. os
deputados acrcanos Dsmir Lima e Zila Bezerra, tenham, em seus argumentos, desqualificado
o comportamento do depurado Ronivon Santiago. cbamando-o de brincalhão, irresponsàvel e
leviano tentando, desta forma, minimizar os efeitos das denúncias. foram unânimes ao afirmar
que o depUtad~ João Maia, cUJa voz foi comprovada na gravação. não é um deputado dado a
brincadeirns. E importante ressaltar que, das conversas gravadas, é na fala do deputado João
Maia que se verifica a afirmação da que o Ministro Sérgio Motta, em articulação com os



Maio de 1997 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 22 13683

governadores Amazonino Mendes e Orleir Cameh, participava do esquema de compra de
votos dos parlamentares em favor do projeto da reeleição. Diante das denúncias. o PFL,
legenda dos deputados envolvidos, expulsou, sumariamente os deputados Ronivon Santiago e
Joio MAia, reconhecendo-os como culpados. O presidente do Senado. Senador Antônio
Carlos Magalhães, em declaração ao iornal "Folha de São Paulo". do dia 15 p.p afinna não
"botar a mão no fogo por ninguém". Na mesma edição daquele jornal, o Presidente Fernando
Hennque Cardoso diz haver muita sujeira e podridão entre nos e que tudo deve ser aputado.
A crise esui dada. Não há como sair dela ou resolvê-Ia com a punIção isolada de alguns
panicipontes da denúncia. A situação exige uma profunda invesugação e apuração dos fatos.
O que esrá em joeo não é o mandato de alguns parlamentares ou a legitimidade da bancada
fedaml do Acre. E a legitimidade do Poder Legislativo. da instituição Congresso Nacional e.
por conseqüência. o futuro democnitico do pais. As perguntas que estão colocadas. tanto
dentro, como fora desta Casa. são: a compra de VOtos deu-se apenas com parlamentares do
Acre? SÔ ns corruptos serão punidos? E os corruptores? A votação da emenda da reeleição,
diante destes fatos. deve ser considerada legiuma? Se a Câmara dos Deputados restringir o
processo, em seu âmbito, apenas á Comissão de Constituição e Justiça, para punição dos que,
de certa forma. confessaram o crime, vai estar afirmando para a sociedade brasileira que o
problema da corrupção, da falta de caniter, do acinte á moralidade pública, é restrito ao Poder
Legislativo. impossibilitando que se responda à sociedade a maioria das perguntas
formuladas. Se não optar por uma profunda investigação dos fatos e pela punição de todos os
envolvidos. seja qUJlJ for o grau hierárqUICO de seu poder na RepUblica, esta Casa estará
desprezando suas prerrogativas e deveres constitucionais, dando margem para que a
sociedade, a qualquer momemo, questione sua legitimidade e r:t2ào de existir. Não pode
haver inreresse maior que a sustentação e proreção das instituições democráticas. O
instrumento adequado para eretuar todas as mvestigações. responder a todas as perguntas e
esclarecer completameme os fatos asociedade. é uma Comissão Parlamentar de Inquérito.
seja ela da Câmara do. Deputados oU do Congresso NaCional. E na CPf que devem depor
todas as autoridades, estaduais e federais, envolvidas, uma vez que os fatos denunciados
comprometem recursos. interesses e servidores federaIS. A boa vontade e disposição dos
deputados que imegram esta Comissão de Sindicância não é suficiente para esclarecer.
investigar, apurar e punir os ilicitos. Para tanto. há que se ter poder. CONCLUSÕES. Diante
do exposto, e considerando os fatos relatados pelo Sr. deputado Ibrahim Abi Ackel,
manifestamos nossa posição. 1. Concordamos com as recomendações pertinentes á
constatação de quebra de decoro parlamentar nos casos dos deputados Ronivon Santiago,
João MAia, Zila Bezerra, Osmir Lima e ehieáo Brigido. Entendemos que !ui sufiCIentes
indícios para que se proceda a instllllIaÇão de processo por quebm de decoro parlamentar a ser
julgado inicialmente pela Comissão de Constituição e Justiça e, ao final, pelo Plenário da
Câmara dos Deputados. 2. No curso da sindicânCIa., esra Comissão encontrou, em nossa
opinião, indlcios suficientes que apontam para o envolvimento de autoridades de outros
poderes, a saber: os goveruadores dos Estados do Acre, Orleir Cameli, e do Amazonas,
Amazonino Mendes, e o Ministro das Comunicaçõcs, Sérgio Motta. Estão claros os indlcios
de que tais autondades desempenharam papel estratégico no esquema de compra de votos,
havendo, mesmo, indicio de prova no sentido de que os mesmos desempenharam o papel de
corruptores. Apesar de não ser incorreto, não é suficiente o encaminhamento da apuração de
participação dessas autoridades SOmente á Procuradoria Gemi da República. fsto porque a
história politica nos ensina que trataodo-se de suspeita de corrupção de autoridades e
mandatários públicos, sejam eles federais ou estaduais, as investigações por parte do
Ministério Público não são suficientes para levar os acusados ao banco dos réus. Em geral
foram as Comissões Parlamentares de Inquérito que, com toda a legitimidade do Poder
Legislativo, conseguiram obter provas que em uma outra investigação jamais seriam
descobertas. Neste aspecto, vale lembrar que ha vários meSes existem inquéritos abertos pela
Procuradoria GemI da República para investigar uma série de ilícitos imputados ao
governador do Acre, Orleir Cameli mas a denúncia crime não foi ainda apresentada. Ora, se a
fita, principal prova colhida pela sindicancia, é idônea para justificar a abertura de processo
por falta de decoro parlamcol2lr, sem dúvida que também o é para justificar a reali2.açio de
uma investigação mais profunda, que aponte também a responsabilidade dos corruptores, bem
como investigue a possibilidade de fatos semelhantes envolverem autoridades não citadas.
Exaurindo-se a competência da Comissão de Sindicância, é seu dever legal sugerir a Mesa da
Clm!.ta a instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito. A história democrática de
nosso país é marcada por investigações e inquéritos parlamentares. Os presidentes pós regime
enfrentaram CPls e. com exceção de Fernando Collor de Mello. os outros resistiram as
investigações. sendo possivel esclarecer os fatos à SOCIedade e resgatar a dignidade e respeilO
das insutUlções públícas. Cabe ao Plenano desta Casa deliberar. em caroter de urgéncla. a
convocação de uma ComIssão Parlamentar de Inqueriro para apurar esras denúncias. sob pena
de. todos. sermos julgados pela hist6ria. A necessidade de realização de Uma CPI impõe-se
megavelmente neste mstante em que esta ComIssão toma conhecimento da renúncia
formalizada ao PreSideme da Câmara dos Deputados pelos parlamentares Roruvon Santia~o e
João Maia. Coro efeito. ao renunciarem antes da fonnaHzação do processo de cassação, e~tes
deputados ardilosamente impedem que sobre eles recaia um dos efeítos da cassaçào por
des~umpn~~nto do decoro parlamentar: tornarem-se Inelegiveis com a perda dos seus
direitos pohllcos. Isso porque o an. 55. panigrafo 4°. da Constlruição Federal é expresso ao
dizer que a renuncia do parlamentar s6 fica suspensa quando o processo de cassação já esteja
formalizado. Por outro lado. com a renuncia operada. a Investigação dos fatos na ComISSão de

Constiruição e Jusllça da Câmara restara prejudicada. posto que lá não estatão mais sendo
investigados os ptinclpais deputados que deram ensejo às denúncias de compra e venda de
votos na voração da PEC da reeleição. A atitude dos deputados renunciantes é inadmissivel na
tentativa de impedir a ínvesugação sobre os seus atos confessados nas gravações publicadas
pelo jornal Folha de São Paulo. Esta Casa não pode compactuar com mI atitude e esquecer o
colUeúdo das titas reveladas pela imprensa. deixando de lf atras das responsabilidades destes
ex-Deputados. Caso contrario sena SUJeitar-se il vontade unila<eral daqueles que,
confessadamente. praticaram crime de corrupção. Faur ISSO é desprezar as prerrogativas e
deveres constitucionaIS do Congresso NaCIOnal. dando margem pam que a sociedade, a
qualquer mamemo. questione sua legttimidade e razão de eXIstir. Para tanto, só uma
Comissão Parlamentar de Inquérito. agora mais a1Dda. lerá poderes para chamá-los á
responsabilidade, hem como para esclarecer rudo o que está ainda em suspeito e não
respondido. Em sintese. manifestamo-nos pela concordãocia parcial com o Voto do relator,
porém enrendemos não ser ele suficieme para enfrentar a amplitude dos fatos e não atende a
vontade da maioria da Nação, que espera da Câmara dos Deputados do Brasil coragem civica
para defender as Instituiçõcs públicas de forma ampla, e, em especial. a sua anronomia, sem
aceitar pressões e cerceamentos. Bem por isso, entendemos que as conclusões desta Comissão
de Sindicãncia tem legitimidade para apontar a necessidade de criação de uma Comissão
Parlamentar de Inquerito que apure. com os poderes do Juizo de Instrução (Lei n' 1.579, de
1952) as graves denúncias de ter existido um esquema de compm de voros para aprovação da
reeleição." Concluída a leitura. Sua ExcelénCla o Senhor Presidente apresenra seus
cumprimentos a toda a Comissão, elogiando a competéncla e a presteza demonstradas no
cumprimento da missão que lhe foi confiada. E, ainda. por concordar inteiramente com o
conteúdo do Relatório, propõe à Mesa Diretora acolhê-lo na sua integralidade. Acrescenta que
qualquer pedido de CPI que chegar à Mesa terá tmmitação assegurada. desde que cumpridos
os requisitos regimentais. Com a palavra o Senhor Deputado Severino Cavalcanti, 2°
Vice-Presidente, Corregedor e Coordenador da Comissão de SindiCância, na qualidade de
membro da Mesa Diretora manifesta seu apoio à proposta do Senhor Presidente. O Senhor 3°
Secretário, Deputado Paulo Paim, solicita que se registre em Ata, que acompanha o voto em
separado do deputado Paulo Bernardo, membro da Comissão de Sindicância. E que, por causa
disso, o seu aval ao Relatório da Comissão é parcial. Acrescenta que a Situação que a Casa
está vivendo deixa a instituição fragilizada e que a gravidade dos fatos justifica plenamente
que a ComIssão tivesse proposto a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o
assunto. Aduz, ainda. ComO justificativa para o seu posicionamento em favor da CPf, o fato de
ter o Senhor 2° Vice-Presidente e Corregedor, Deputado Severino Cavalcanti, mencionado, a
crer no noticiário da imprensa, que políticos de outros Estados estavam envolvidos com o
problema. O Senhor 1° Secretário, Deputado Ubiratan Aguiar, tomando a palavra, manifesta
seu apoio à proposta do Senhor Presidente, no sentido do total acolhimento do Relatório. O
Senhor 2° Secreuirio, Deputado Nelson Trad. diz que, consciente dos argumemos expendidos
pela Comissão, que considera correIOS, acompanha a proposta do Senhor Presidente.
Acrescenta que o processo a ser instaurado pela Comissão de Coustituição e Justiça poderá
até reforçar a idéia da criação da CPf, ressalvando que compreende o que chamou de "ira
santa" do Deputado Paulo Bernardo. Depois de elogiar todos Os membros. declam-se
solidário. na conVIcção e na consCiência. com o trabalho da Comissão de Sindicância. A
segulf. o Senhor 4° Secretário. Deputado Efraim Momls. também elogia o trabalho da
Comissão. dizendo respeItar o Voto em separaoo do DepUtado Paulo Bernardo. todavia
manifestando o seu total apoio ao Relatótio da ComIssão e à propoSta do Senhor Presidente
no sentido de seu acatamento. Solicitando a palavra. o 1° Suplente da Mesa Diretora,
Deputado Josê Mauricio. mamfesta sua poSIção que diz ser pessoal. Elogia o trabalho do
Relator e da ComIssão. Diz que OUVIU a leitura do Relatório. mas que entende ser cabivel á
Mesa levà-lo à apreCIação do Plenario para que este julgue sobre a proposta paralela de
criação de uma CPI. Reitera que louva a atitude dinàmica do Senhor Presidente no
encaminhamento da questão e que este tomou o caminho maIS acertado para salvaguardar a
iustituição. Ressalva, entretanto. com mesmo zelo e denodo de todos quanto aqui se
esforçaram, que o entendimentO dele e de que nenhuma Assembléia Legislativa tomani
qnalquer medida contra os que ele chama de "corruptores". Assim, diz que quer deixar
regIStrado que a instalação da CPI devena vingar para que se possa punir não apenas os
"corrompIdos". Por sua vez. o Deputado Waguer Salusuano. 2° Suplente, pambeniza os
membros da Comissão e elogia a g]d.uta do Senhor preSidente,. pela manelm correta, leal
e tnJ1lSParen~com que se COndt nesre episódio. Nada mais havendo a tratar. às
20:30 h~~as. S or Presideme pc en~e~ a presente reunIão. E, para constar. eu.
1",:"'.'1.(,./ v( '- "~,, dA. . ."etano-Geral da Mesa. lavrei a presente ata que.

lPOS lIDada pejo Senhor Presrdente. vaz a publtcação. - "
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COMISSÕES
DISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR;
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

O Deputado RICARDO IZAR, Presidente desta
Comissão, fez a seguinte:

Distribuição n2 4197

Em 21-5-97
Ao Deputado ADELSON RIBEIRO

Projeto de Lei nº 707-A/95 - do Sr. José Coim
bra - que "assegura ao apostador informação prévia
sobre sua chance de premiação em sorteio".

Ao Deputado l-UfS BARBOSA
Projeto de Lei nSl 2.422/96 - do Sr. Antônio Fei

jão - que "regula os fundamentos e as condições
para o desenvolvimento econômico-social da região
amazônica, dando, efetividade aos princípios do art.
3º, inciso 11I, da, Constituição Federal".

À Deputada REGINA UNO
Projeto de Lei n2 3.874-B/93 - do Senado Fe

deral - que "altera a Lei nSl 5.227, de 18 de janeiro
de 1967, que dispõe sobre a política econômica da
borracha, regula sua execução e dá outras providên-
cias". '

Ao Deputado SARNEY FILHO
Projeto de Lei nº 2.882/97 - do Sr. Gilney Via

na - que "cria a Reserva Biológica de Linhares, no
Estado do Espírito Santo".

Sala da Comissão, 21 de maio de 1997. - Au-
• " .- '. ,-",,'"'t,r~

renilton Araruná de Almeida, Secretário~'

,COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

, O Deputado LUIZ CARLOS HAULY, Presiden-'
te da Comissão de Finanças e Tributação, fez a se-
guinte '

Distribuição n2 17/97

Em 21-5-97
Ao Deputado AUGUSTO VIVEIROS
Projeto de Lei Complementar n2 83196 - do Sr.

Max Rosenmann - que "modifica o art. 7!! da Lei
Complementar nº 70, de 30 de dezembro de 1991,
que institui contribuição para financiamento da Segu
ridade Social, eleva a alíquota da contribuição social
sobre o lucro das instituições financeiras e dá outras
providências".

Ao Deputado EDINHO BEZ

Projeto de Lei nº 4.617-8/94 - do Sr. Francisco
Rodrigues - que "dispõe sobre a capacitação e com-

petitividade da indústria aeronáutica e dá outras pro
vidências".

Sala da Comissão, 21 de maio de 1997. - Ma
ria Linda Magalhães, secretária.

DEPARTAMENTO DE COMISSÕES

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE
, DEFESA NACIONAL

O Deputado Lufs EDUARDO, Presidente da
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Na
cional, fez a seguinte

Distribuição n2 6197

Em 21-5-97
Ao Senhor Deputado JOSÉ ANfBAL
Projeto de Lei nº 158/91 - do Poder Executivo

- que "dispõe sobre a salvaguarda de assuntos sigi
losos de interesse da segurança da sociedade e do
Estado".

Ao Senhor Deputado AROLDO CEDRAZ
Projeto de Lei nº 401/91 - do Sr. Paulo Paim

que "define os serviços ou atividades essenciais
para os efeitos do direito C:e greve, previstos no § 1SI

do art. 92 da Constituição Federal, e dá outras provi
dências".

Ao Senhor Deputado HAROLDO UMA
Projeto de Lei nº 2.683/96 - do Poder Executi

vo - que "dispõe sobre a reestruturação dos Corpos
e Quadros de Oficiais e de Praças da Marinha".

Ao Senhor Deputado WERNER WANDERER
Projeto de Lei nº 2.871/97 - do Sr. Jair Bolso

naro - que "acrescentá inciso ao art. 50 da Lei nº
6.880, de 9 de dezembro de 1980, que dispõe sobre
o Estatuto dos Militares". '

, Ao -Senhor Deputado 'PEDRO VALADARES
Mensagem nº 356197 - do Poder Executivo 

que "submete à consideração do Congresso Nacio
nal o texto do Acordo de Cooperação Cultural e Edu
cacional, celebrado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República Ára
be da Síria, em Brasília, a 25 de fevereiro de 1997".

Ao Senhor Deputado ALCESTE ALMEIDA
Mensagem n2 398197 - do Poder Executivo 

que "submete à consideração do Congresso Nacio
nal os textos da Declaração Constitutiva e dos Esta
tutos da Comunidade dos Países de Língua Portu
guesa, assinados em Lisboa, a 17 de julho de 1996".

Ao Senhor Deputado JOSÉ THOMAZ NONO
Mensagem nº 399/97 - do Poder Executivo 

que "submete à consideração do Congresso Nacio
nal o texto do Acordo Relativo à Isenção Parcial de



Em 21-5-97
Ao Deputado FIRMO DE CASTRO
Projeto de Lei nll 9n-A/95 - do Poder Executi

vo (Mensagem nll 983/95) - que Maltera dispositivo
da Lei n2 8.270, de 17 de dezembro de 1991, que
dispõe sobre reajuste da remuneração dos servido
res públicos, corrige e reestrutura tabelas de venci
mento, e dá outras providênciasM.

Sala da Comissão, 21 de maio de 1997. - Ma
ria Linda Magalhães, Secretária.

Em 21-5-97
Ao Deputado CUNHA LIMA
Projeto de Lei nll 475-A/95 - do Sr. Ricardo

Barros - que Mdispõe sobre a posição do cano de es
cape (descarga) dos caminhões e ônibusM.

Ao Deputado JOSÉ CARLOS ALELUIA
Projeto de Lei nll 1.239/95 - do Sr. Paulo Paim

- que Mgarante a reparação com indenização para os
descendentes dos escravos no BrasilM.

À Deputada MARIA VALADÃO
Proposta de Fiscalização e Controle n2 44/96 

do Sr. José Coimbra - que Mpropõe que a Comissão
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Exigência de Vistos, celebrado entre o Govemo da de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Mino-
República Federativa do Brasil e o Govemo da Malá- rias fiscalize as atividades de sorteios promovidas,
sia, em Kuala Lampur, em 26 de abril de 1996M. durante transmissões desportivas, por emissoras de

À Senhora Deputada SANDRA STARLlNG rádio e de televisãoM•
Mensagem nll 400197 - do Poder Executivo - Ao Deputado NEIVA MOREIRA

que Msubmete à consideração do Congresso Nacional Projeto de Lei nll 1.927-A/96 - do Sr. Jorge An-
o texto do Acordo Básico de Cooperação Técnica, ders - (PL nll 2.061196 apensado) - que Mproíbe a
Científica e Tecnológica, celebrado entre a República instalação de reservatórios de grande capacidade
Federativa do Brasil e o Governo da República da 801í- para o annazenamento de combustíveis e lubrifican-
via, em Fortaleza, a 17 de dezembro de 1996M• tes em áreas urbanas, e dá outras providênciasM.

Ao Senhor Deputado FEU ROSA À Deputada RAQUEL CAPIBERIBE
Mensagem nll 458197 - do Poder Executivo - Projeto de Lei nll2.168196 - do Sr. José Tude -

que Msubmete à consideração do Congresso Nacio- que Mdispõe sobre atividade de seguro privado no
nal o texto do Acordo para o Estabelecimento do ramo de automóveis.
Centro Regional de Educação em Ciência e Tecno- Ao Deputado SARNEY FILHO
lagia Espaciais para a América Latina e o Caribe, P '. de L' li 323195 d S L' Z'

G d R 'br Fed . do B 'I roJeLo el n - o r. uClano lCa
entre o ovemo a epu I?S e~tiva rasl ~ _ que Mdispõe sobre a criação da Área de Proteção
o Govemo d~ Estados Unidos Mex~nos, conclUl- Ambiental- APA, no Distrito de $ousas, Município
do em Brasília, a 11 de março de 1997. d C . E tad d Sã P I M

S I d C
,- de' d W I- e amplnas, s o e o au o .

• aa a 0r,n~ssao, 21 maio e 1997. -. S A D utad SÉRGIO CARNEIRO
biS Lóra Secretãna. o ep o

RÉDISTRIBUIÇÁO DE PROJETOS Substitutivo ~ ~nado ao P.rojeto de Lei n
ll

4.650-A/94 - que MdlSpoe sobre bebldasM.
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, Sala da Comissão, 21 de maio de 1997. - Au-

MEIO AMBIENTE E MINORIAS renilton Araruna de Almeida, Secretário.

O Deputado RICARDO IZAR, Presidente desta COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
Comissão, fez a seguinte:

Reei' tribu·..ii 2 03197 O Deputado LUIZ CARLOS HAULY, Presiden-
IS lyuO n te da Comissão, fez a seguinte

Reelistribuição n2 10197
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Caminho Mattos
Pimentel Gomes

Mario Negromonte
José Aníbal

José Lourenço
José santana de Vasconcellos

Uma Netto
Marilu Guimarães

MussaDemes
Ney Lopes

Osório Adriano
Paes Landim

Paulo Bornhausen
Paulo Gouvêa

Robério Araújo
Vilmar Rocha

Werner Wanderer

VJce.LkIeres:
Eliseu Padilha (1 11 VICe)
Confúcio Moura
Darcísio Perondi
EdinhoBez
Fernando Diniz
Gonzaga Mota
José Chaves
José Luiz C1erot
Lídia Quinan
Maria Elvira
Marisa Serrano

VlcH.rderes
José CaI10s Aleluia (1 11 VICe)
Abelardo Lupion
ÃIvaro Gaudêncio Neto
Ant6nio dos santos
AntOOio Geraldo
Antônio Joaquim Araújo
Aracely de Paula
Benedito de Ura
Carlos MelIes
Corauci Sobrinho
EliseuMoura
Euler Ribeiro
Francisco Horta

VJce.LkIeres:
Adroaldo Streck
Jovair Arantes
Luiz Fernando
Rommel Feijó
José Thomaz NonO
Fernando Torres
PedroHenry
FeuRosa
Sílvio Torres
Marconi Perillo
Domingos Leonelli
Nícias Ribeiro



Arlindo Vargas
Murilo Domingos

Raquel Capiberibe

PL

PSB

PTB

Félix Mendonça
Nelson MarquezelU

1 vaga

Suplentes

COMISSÕES PERMANENTES -----------,

COMISSÃO DE AGRICULTURA
E pOLfnCA RURAL

Presidente: Hugo Biehl (PPB)
12 Vice-Presidente: Nelson Meurer(PPB)
2l! Vice-Presidente: Roberto Pessoa (PFL)
3l! Vice-Presidente: Antonio do Valle (PUDB)

Titulares

PFL Etevalda Grassi de Menezes Eujácio Simões

Pedrinho Abrão

Asdrubal Bentes
Confúcio Moura

Mário Martins
2 vagas

Átila Lins
Osmir Lima

Raimundo Santos
Ronivon Santiago

1 vaga

PPS

Augusto carvalho

Bloco (PMOBJPSD/PSL)

AnlbaJ Gomes
EIcione Barbalho
JoséPliante
NanSouza
Pinheiro Landim

Célia Mendes
Elton Rohnelt
Francisco Rodrigues
Murilo Pinheiro
Zila Bezerra

PMN

Bosco França 1 vaga

Secretário (a): Moizes Lobo da Cunha
Local: Plenário 114, Bloco das Lideranças às quartas-feiras e
quintas-feiras - 9 horas
Telefones: 318-6916/697816979/6981

COMISSÃO DA AMAZÔNIA E DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Presidente: José Priante (PMDB)
12 Vice-Presidente: Pinheiro Landim(PMDB)
2l! Vice-Presidente: Carlos Airton (PPB)
3l! Vice-Presidente: Elton Rohnelt (PFL)

TItulares Suplentes

PFL

Antonio Ueno
Benedito de Ura
Betinho Rosado

Eliseu Moura
Jonival Lucas

José Rocha
Lael Varella

Maria Valadão
Saulo Queiroz

1 vaga

Adelson Ribeiro
Fernando Torres

Raimundo Gomes de Matos
Salomão Cruz

5 vagas

PSDB

Bloco (PMDBIPSDIPSL)

Adelson Salvador
Alberto Silva

Darcísio Perondi
Maurício Requlão

Mauro Lopes
Nestor Duarte
Sandro Mabel

Udson Bandeira
Zé Gomes da Rocha

1 vaga

B.Sá
Carlos Alberto
Basílio Vdani
Ezidio Pinheiro
Marinha Raupp
Odílio Balbinotti
OIávio Rocha
Ronaldo Santos
1 vaga

Antonio do Valle
Armando Costa
Dejandir Dalpasquale
Ivo Mainardi
Moacir Micheletto
Orcino Gonçalves
Roberto Paulino
Silas Brasileiro
Valdir CoIatto
1 vaga

Abelardo Lupion
Adauto Pereira
Alexandre Ceranto
Carlos Mellas
Elton Rohnelt
Jaime Fernandes
Roberto Fontes
Roberto Pessoa
Wilson Cunha
1 vaga

Anivaldo Vale
Fátima Pelaes
Nicias Ribeiro
Rommel Feijó

1 vaga

. Gilney Viana

. Luciano Zica
Neiva Moreira

1 vaga

Antonio Jorge
Cunha Lima

.Davi Alves Silva
João Ribeiro

PPB

PSOB

A1zira Ewerton
Hilário Coimbra
Luiz Fernando
Moisés Bennesby
Salomão Cruz

Bloco (PT, POT, PCdoB)

Eurípedes Miranda
Geraldo Pastana
Paulo Rocha
Socorro Gomes

Benedito Guimarães
Carlos Airton
Pauderney Avelino
Valdenor Guedes

DércioKnop
Fernando Zuppo

Giovanni Queiroz (PDT)
João Coser (PT)

José Pimentel (PT)
Padre Roque (PT)
Paulo Rocha (PT)

Valdeci Oliveira (PT)

Ali Magalhães
Augusto Nardes

Chico da Princesa (PTB)
João Ribeiro

Osvaldo Reis
Svagas

PPB

Bloco (PTI PDTI PCdoB)

Adão Pretto (PR)
Alcides Modesto (PT)
Carlos cardinal (PDT)
Ênio Bacci (PDT)
Geraldo Pastana (PT)
Luiz Durão (PDT)
Luiz Mainardi (PT)
Waldomiro FIOravante (PT)

Cleonâncio Fonseca
Dilceu Sperafico
Hugo Biehl
Nelson Meurer
Roberto Balestra
RomeI Anizio
Wagner do Nascimento



Moisés Upnik

PTB

PSB

Philemon Rodrigues

Walter PinheirOc (PT)
Wigberto Tartuce (PPB)

PPB

Milton Mendes (pn
Paulo Delgado (pn

Gervásio Oliveira Ricardo Heráclito

secretário: Tercio Mendonça Vila
Local: Plenário - Sala 19, quartas-feiras - 9 horas
Telefones: 318-699816999/6970

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Presidente: Maluly Netto (PFL)
1!l VICe-Presidente: Casar Bandeira (PFL)
2!l VICe-Presidente: Marçal Filho
3lI VICe-Presidente: Edson Queiroz (PPB)

titulares Suplentes

PFL

Cunha Bueno
Edson Queiroz
João Iensen
Jorge Wilson
Laprovita Vieira
Roberto Balestra
Roberto Campos
VadãoGomes

Luiz Alberto (PT)
Murilo Domingos
Paulo Cordeiro

PTB

PSB

Gerson Peres
José Janene

Lamartine PoseUa
Nelson Meurer

Roberto Balestra
Romel Anízio

Valdenor Guedes
1 vaga

José Borba
Paulo Heslander

Philemon Rodrigues

Bloco (PTIPDTIPCdoB)

Bloco (PMDBlPSDIPSL)

Bloco (PMDBlPSDIPSL)

Welinton Fagundes Pedro Canedo

Secretária: Maria Ivone do Espírito Santo
Local: Plenário 13, sala P13, quartas-feiras - 1Oh 
Telefones: 318-6906 a 6907
Fax: 318-2143

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇAO

Presidente: Henrique Eduardo Alves (PMDB)
1º Vice-Presidente: Freire Junior (PMDB)
2º Vice-Presidente: Moisés Bennesby (PSDB)
3º Vice-Presidente: Marcelo Déda (pn

Titulares Suplentes

1 vaga

. AryKara
Femando Diniz

Ivandro Cunha Lima
João Thomé Mestrinho

Marquinho Chedid
Pedro Novais

Roberto Valadão
Robson Tuma
Rubens Cosac
Zaire Rezende

Antonio Geraldo
Átila Lins

Carlos Alberto Campista
Ciro Nogueira

Claudio Cajado
Corauci Sobrinho

JairoAzi
Maluly Netto

Maurício Najar
Paulo Gouvea

Rubem Medina

PL

PFL

Antonio dos Santos
Benedito de Lira
Jairo Cameiro
Magno Barcelar
Mussa Demes
Ney Lopes
Osmir Lima
Paes Landim
Raul Belém
Roland Lavigne
VilmarRocha

Sérgio Guerra

Aloysio Nunes Ferreira
Asdrubal Bentes
Djalma de Almeida Casar
Freire Junior
Gilvan Freire
Henrique Eduardo Alves
João Natal
José Luiz Clerot
Nestor Duarte
Silvio Pessoa

Antonio dos Santos
Aracely de Paula

José Lourenço
Leur Lomanto

Mendonça Filho
Osvaldo Coelho

Paulo Lima
Raimundo Santós

Roberto Pessoa
Sergio Barcelos

VilmarRocha

'Alberto Goldman
Anibal Gomes

Henrique Eduardo Alves
José Pinotti

José Priante
Moacir Micheletto

Pinheiro Landim
Ricardo Rique
Saraiva Felipe
Wagner Rossi

Esther Grossi (PT)
Expedito Junior (PL)

Fernando Lopes (PDT)
Ivan Valente (PT)

Jandira Feghali (PCdoB)
Jaques Wagner (pn

Antonio Carlos Pannunzio
Fátima Pelaes

Luciano Castro
Marcia Marinho

Narcio Rodrigues
Odilio Balbinotti

Renato Johnsson
Welson Gasparini

1 vaga

PSDB

AryKara
Carlos ApoIinário
Hélio Rosas
Ivandro Cunha Lima
MarçalFdho
João Almeida
Marcelo Barbieri
NanSouza
Pedro lrujo
Roberto Valadão

Domingos Leonelli
José de Abreu
Koyu lha
Luiz Piauhylino
Marconi PeriUo
Nelson Marchezan
Octavio Elisio
Roberto Santos
Salvador Zimbaldi

Decio Knop (PDT)
Eurfpedes Miranda (POT)
Inácio Arruda (PCdoB)
João Paulo (PT)
Tilclen Santiago (PT)
Udson Bandeira (PMDB)

Antonio Joaquim Araújo
Arolde de Oliveira
Casar Bandeira
Corauci Sobrinho
José Jorge
José Mendonça Bezerra
José Rocha
Luiz Moreira
Maluly Netto
Paulo Bornhausen
VIC Pires Franco



PSDB Bloco (PMDBlPSDIPSL)

Bloco (PTI PDTI PCdoB)

Coriolando Sales (PDT) Enio Bacci (PDT)
Haroldo Sabóia (PT) Hélio Bicudo (PT)
José Genoíno (PT) Israel Pinheiro (PTB)
Luiz Eduardo Greenhalgh (PT) Joana Darc (PT)
Marcelo Déda (PT) Marta Suplicy (PT)
Matheus SChmidt (PDT) Pedro Wilson
Nilmário Miranda (PT) Sandra Starling (PT)
Sergio Miranda (PCdoB) Severiano Alves (PDT)
Silvio Abreu (PDT) WoIney Queiroz (PDT)

PPB

PSB

Raquel Capiberibe Gervásio Oliveira

Secretário: Aurenilton Araruna de Almeida
Local: Plenário 13, Anexo li, Sala 3 - 4l!..feira, 10 horas
Telefones: 318-6929 a 6935
Fax: 318-2146

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
E INTERIOR

Bloco (PTI PDTI PCdoB)

A1mino Affonso
A1zira Ewerton
Edson Silva
Luiz Máximo
Moisés Bennesby
Nelson Otoch
Nicias Ribeiro
Vanessa Felippe
Zulaiê Cobra

Adhemar de Barros Filho
Augusto Farias
Darci Coelho
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Jarbas Uma
José Rezende
Prisco Viana

Rodrigues Palma
Vicente Cascione

Alexandre Cardoso

PTB

PSB

Celso Russomano
Franco Montoro

José Carlos Lacerda
Marconi Perillo
Roberto Rocha

Salvador Zimbaldi
Vicente Arruda

2 vagas

Adylson Motta
Benedito Domingos

Bonifácio de Andrada
Cleonâncio Fonseca

JairBolsonaro
Luís Barbosa

Ricardo Barros
Wigberto Tartuce

Moisés Lipnik
Roberto Jefferson

Nilson Gibson

Albérico Filho
Fernando Gabeira
Regina Lino
Remi Trinta
1 vaga

PSDB

Adelson Ribeiro
Celso Russomanno
Flávio Palmier da Veiga
Salomão Cruz
1 vaga(s)

GilneyViana
Ivan Valente
Sérgio Carneiro
Socorro Gomes

PPB

Cunha Uma
Jaques Wagner
Luís Barbosa
Ricardo Izar

PTB

Luciano Pizzatto

Freire Júnior
Inácio Arruda
Marcos Lima

Teté Bezerra
1 vaga

Antonio Balhmann
Leônidas Cristino
Vanessa Felippe

2 vagas

Fernando Ferro
Luiz Alberto

Ricardo Gomyde
Serafim Venzon

Cunha Bueno
Enivaldo Ribeiro

Herculano Anghinetti
Ushitaro Kamia

Duilio Pisaneschi

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)
19 Vice-Presidente: Cunha Lima (PPB)
22 Vice-Presidente: Celso Russomanno (PSDB)
32 VICe-Presidente: Luciano Pizzatto (PFL)

Titulares Suplentes

PFL

Presidente: Simão Sessim (PSDB)
12 Vice-Presidente: Antonio Carlos Pannunzio (PSDB)
29 Vice-Presidente: Fernando Zuppo (PDT)
32 Vice-Presidente: Neif Jabur (PPB)

Titulares Suplentes

PFL

Pedro Canedo

José Carlos Aleluia
Laura Carneiro
Maria Valadão
Neiva Moreira
SameyFilho

PL

Luiz Buaiz

Aroldo Cedraz
Célia Mendes

Marilu Guimarães
Osório Adriano

Vic Pires Franco

Antonio Geraldo
Eliseu Moura
Mauro Fecury
Murilo Pinheiro
Robério Araújo

Bloco (PMDBlPSDIPSL)

Antonio Brasil
José Chaves
Marquinho Chedid
Simara Ellery
Wilson Cignachi

PSDB

Antonio Carlos Pannunzio

Carlos Magno
César Bandeira

Iberê Ferreira
Ney Lopes

Wilson Cunha

Carlos Nelson
Marisa Serrano

Nan Souza
Oscar Goldoni

1 vaga

Ademir Lucas



Bloco (PTI PDTI PCdoB)

Márcia Marinho
Raimundo Gomes de Matos
Simão Sessim
Welson Gasparini

B.Sá
Ceci Cunha

Danilo de Castro
Mário Negromonte

Eraldo Trindade
Humberto Costa
2 vagas

PPB

PTB

GilneyViana
3 vagas

Walter Pinheiro

Vicente Cascione

PSB

Luiz Eduardo Greenhalgh

Gervásio Oliveira

Secretário: Márcio Marques de Araújo
Local: Sala 185-A Anexo 11
Telefones: 318-8285
Fax: 318-2170

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA
E COMÉRCIO

A1ceste Almeida
Darci Coelho

2 vagas

Airton Dipp
João Paulo

Nilmário Miranda
Vânio dos Santos

PTB

PPB

Fernando Zuppo
José Machado
Nedson Micheleti
Valdeci Oliveira

João Mendes
NeifJabur
Ricardo Barros
Silvemani Santos

PV

1 vaga 1 vaga

Secretário: Ronaldo de Oliveira Noronha
Local: Plenário 14, terças-feiras. quartas-feiras e quintas-feiras 
10 horas
Telefones: 318-707117073
Fax: 318-2147

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

Presidente: Pedro Wilson (PT)
12 VICe-Presidente: Agnelo Queiroz (PCdoB)
22 Vice-Presidente: Eraldo Trindade (PPB)
32 Vice-Presidente: Femando Lopes (PDT)

Titulares Suplentes

PFL

Bloco (PMDBlPSDIPSL)

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

Bloco (PMDBlPSD/PSL)

Bloco (PTI PDTI PCdoB)

Fernando Zuppo
Julio Redecker

Luiz Mainardi
Miguel Rossetto

Barbosa Neto
Dilso Speratico

Germano Rigotto
Gonzaga Mota

José Chaves

A1zira Ewerton
Anivaldo Vale

Antonio Feijão
Moisés Bennesby

Veda Crusius

Arolde de Oliveira
Car10sMelles

João Mellão Neto
Luiz Braga

Pauderney Avelino

PFL

PSDB

Francisco Horta
Lima Netto
Marilu Guimarães
Raimundo Colombo
Rubem Medina

Edison Andrino
Nair Xavier Lobo
Neuto de Conto
Odacir Klein
Paulo Ritzel

Aldo Arantes
Hugo Rodrigues da Cunha
João Fassarella
Marcia Cibilis Viana

Antonio Balhmann
José Car10s Lacerda
Luiz Fernando
Renato Johnsson
Wilson Campos

1 vaga

Aloysio Nunes Ferreira
Freire Júnior

Marcelo Barbieri
Mário Martins
Rita Camata

Álvaro Gaudêncio Neto
Laura Carneiro
Magno Bacelar

Osmir Lima
1 vaga

PSDB

carlos Melles
Francisco Horta
Marilu Guimarães
Paes Landim
VilmarRocha

Albérico Cordeiro

De Velasco
Geddel Vieira Lima
Gilvan Freire
Nilmário Miranda
Roberto Valadão

Dalila Figueiredo
AavioArns
Márcia Marinho
Sebastião Madeira

Franco Montoro
Welson Gasparini

3 vagas

PPB

Enivaldo Ribeiro
Herculano Anghinetlí
João Ribeiro
Lamartine Posella

Cunha Lima
Fetter Júnior

João Pizzolatti
Márcio Reinaldo Moreira

Bloco (PTI PDTI PCdoB) PTB

Agnelo Queiroz
Femando Lopes
Hélio Bicudo
Pedro Wilson

Alcides Modesto
Eurípedes Miranda

Fernando Ferro
Socorro Gomes

Israel Pinheiro

Ricardo Heráclio

PSB

José Coimbra

Pedro Valadares



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 (PDT)
12 Vice-Presidente: Ricardo Gomyde (PCdoB)
22 Vice-Presidente: Esther Grossi (PT)
32 Vice-Presidente: Maurício Requião (PMDB)

Titulares Suplentes

PFL

Bloco PMDBlPSDIPSL)

João Thome Mestrinho Djalma de Almeida Cesar
Maria Elvira Edinho Araújo
Marisa Serrano José Luiz Clerot
Maurício Requião Lídia Quinan
Pedro Vves Rita Camata
5everiano Alves (PDT) Wagner Rossi

PSDB

Dilceu Sperafico
Felipe Mendes
João Mendes

Laprovita Vieira
2 vagas

AntOnio do Valle
José A1demir
Maria Elvira
Odacir Klein
Paulo Ritzel
Pedro lrujo

Wilson Cignachi
1 vaga

Edson Silva
JoáoLeão

Ronaldo Cézar Coelho
Simão Sessim

3 vagas

A1dir C8braI
Alvaro Gaudêcnio Neto

Benito Gama
José Car10s Aleluia
José Carlos Vieira

Luís Eduardo
Magno Bacelar

VaIdomiro Meger

Suplentes

PFL

Ari Magalhães
Delfim Netto
Fetter Junior
Julio Redecker
Osmar Leitão
Sergio Naya

PSDB

Anivaldo Vale
Arnaldo Madeira
Fernando Torres
Rrmo de Castro
Luiz Carlos Hauly
Roberto Brant
Veda Crusius

Bloco (PMDBlPSD/PSL)

Adelson Salvador
Edinho Bez
Germano Rigotto
Gonzaga Mota
Hermes Parcianello
Jurandyr Paixão
Max Rosenmann
Pedro Novais

Bloco (PTIPDTIPCdoB)

Fernando Ribas Carli (PDT) Coriolano Sales (POT)
Jaime Martins (PFL) João Fassarella (PT)
José Lourenço (PFL) Luiz Eduardo Greenhalgh (PT)
Maria da Conceição Tavares (PT) Luiz Gushiken (PT)
Talv:;me Albuquerque (PFL) Marcelo Oéda (PT)
Vanio dos Santos (PT) Sergio Miranda (PCdoB)

PPB

Augusto Viveiros
João Carlos Bacelar
JúlioCesar
Luiz Braga
Manoel CaStro
Osório Adriano
Rogério Silva
saulo Queiroz

Titulares

Augusto Farias
Dolores Nunes
José Linhares

1 vaga

Dalila Rgueiredo
Itamar Serpa

Marcus Vicente
Osmanio Pereira

Roberto Santos

Claudio Chaves
Jaime Fernandes

Jairo Carneiro
José Jorge

Paes Landim
Raul Belém

Carlos Santana
Humberto Costa (PT)

Lindberg Farias (PCdoB)
Luiz Durão (PDT)
Maria Laura (PT)

PPB

Ademir Lucas
Alexandre Santos
RavioAms
João Faustino
Oswaldo Soler

Ademir Cunha
Betinho Rosado
Costa Ferreira
Osvaldo Coelho
Paulo Lima

Bloco (PTI PDTI PcdoB)

Esther Grossi (PT)
Padre Roque (PT)
Pedro Wilson (PT)
Ricardo Gomyde (PCdoS)
Wolney Queiroz (PDT)

Augusto Nardes
Bonifácio de Andrada
Eurico Miranda
Mario de Oliveira

PTB PTB

Expedito Júnior (PL)

PSB

.. Paulo Cordeiro Paulo Mourão (PSDB)
silvio Torres (PSDB)

Augusto Carvalho (PPS)
Felix Mendonça

Gonzaga Patriota

Secretária: Maria Linda Magalhães
Local: Plenário 4 - quartas-feiras -10 horas
Telefones: 318-6960/6989/6955

Álvaro Valle (PL)

Secretária: Célia Maria Oliveira
Local: - quartas-feiras - 10:ooh
Telefones: 318-6900/6905/7011/7012

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAçÃO

Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
1º Vice-Presidente: Anivaldo Vale (PSDB)
2º Vice-Presidente: Adelson Salvador (PMDB)
32 Vice-Presidente: Augusto Viveiros (PFL)

João Colaço

Eujácio Simões

PSB

PL

Sergio Guerra

Valdemar Costa Neto



José de Abreu
OCtavio Elisio

Paulo Feijó
Vittorio Medioli

1 vaga

Roberto Campos
Silvernani Santos

VadãoGomes
1 vaga

JulioCesar
Murilo Pinheiro

Paulo Bornhausen
1 vaga

Nelson Marquezelli

DércioKnop
Alcides Modesto (PT)

Haroldo Uma (PCdoS)
Walter Pinheiro (PT)

PTB

PPB

PSDB

Bloco (PMDBlPSDlPSL)

Dejandir DalpasquaJe
EdinhOBez

Oscar Andrade
Simara Ellery

1 vaga

Bloco (PTI PDTI PCdoB)

Airton Dipp (PDT)
Fernando Ferro (PT)
José Mauricio (PDT)
LUéiano Zica (PT)

Fausto Martello
Ravio Derzi
Francisco Silva
Saiatiel CarvalhO

Alberto Goldman
Dilso Sperafico
Marcos Uma
Ricardo Rique
Zé Gomes da Rocha

José Borba

Adroaldo Streck
Antonio Feijão
DaniIo de Castro
Moi$8S Upnik (PTB)
1 vaga

Eliseu Resende
José Carlos CoutinhO
José Santana de Vasconcelos
Raimundo Santos

PPS

Jorge Tadeu Mudaien (PPS) Carlos Airton (PPB)

Secretária: VakIa D. S. Lobo
Local: Plenário sala 15-B, quartas-feiras -10 horas
Telefones: 318-694416946
Fax: 318-2137

Adylson Motta
Antonio Jorge

Delfim Netto
Jair Soares

Suplentes

JoãoNatai
Max Rosenmann

SlIas Brasileiro
Silvio Pessoa

1 vaga

Adauto Pereira
Ayres da Cunha

Jaime Martins
Uma Netto

Ursicino Queiroz

Alexandre Santos
Arthur Virgilio

Luiz Fernando
SlIvio Torres

Wilson C8mpos

Affonso Camargo
Alvaro Gaudêncio Neto
Benito Gama
José Carlos Vieira
Milton Temer (PT)

Bloco (PMDBIPSDIPSL)

PSDB

PFL

Benedito Domingos
Mareio Reinaldo Moreira
Moacyr Andrade
Pedro Correa

CoIbert Martins
Confucio Moura
Fernando Diniz
João Magalhães
Rubens Cosac

Candinho Mattos
Cipriano Correia
Jayme Santana
João Leão
Rommel Feijó

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

Presidente: Arlindo Chinaglia (PT)
12 VICe-Presidente: Aldo Rebelo (PCdoB)
2l! VICe-Presidente: José Coimbra (PTB)
3l! VICe-Presidente: José carlos Vieira (PFL)

Titulares

Bloco (PTIPDTJPCdoB)

Aldo Rebelo (PCdoB) Chico VigHante (PT)
Arlindo Chinaglia (PT) Cidinha C8mpos (PDT)
Fernando Lopes (PDT) Luciano Zica
Paulo Bernardo (PT) Nedaon Micheleti (PT)

PPB

PL

Valdemar Costa Neto GiovaMi Queiroz (PDT)

Secretário: Jorge Henrique Cartaxa
Local: Plenário 9, Saia 961 - quarta-feira - 10 hOras
Telefones: 318-6888 - 318-6887
Fax: 318-2176

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Presidente: Flavio Derzi (PPB)
12 VICe-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (PPS)
2l! VICe-Presidente: Antonio Feijão (PSDB)
32 VICe-Presidente: Airton Dipp (PDT)

Titulares SUplentes

PFL

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

Presidente: Luis Eduardo (PFL)
12 VIce-Presidente: Werner Wanderer (PFL)
2l! VICe-Presidente: Mário CavaJlazzi (PPB)
32 VICe-Presidente: José ThOmaz Nonô (PSDB)

Tltu~r.. Suplentes

PFL

José Coimbra

Antonio Jorge (PPB)

PTB

1 vaga

Elton Rohnelt

Aldir Cabral
Antônio lJeno
AraceIy tle Paula
AroIdo Cedraz
Átila Lins
Ciro Nogueira
Leur Lomanto
Luis Eduardo
Wemer Wanderer

Abelardo Luppion
Euler Ribeiro

Francisco Horta
João Carlos Bacelar

Luciano Pizzatto
Luiz Moreira

Rogério Silva
samey Filho

Talvane Albuquerque



Bloco (PMDBIP5D/PSL) Titulares Suplentes

PSDB

Cláudio Cajado
De Velasco
Francisco Rodrigues
Genésio Bernardino
Oscar Andrade
Paes de Andrade
RobsonTurna
Ronaldo Perim
1 vaga

Amon Bezerra
Alhur Virgílio
Elias Murad
Feu Rosa
Franco Montoro
Hilário Coimbra
Itamar Serpa
José Aníbal
José Thomaz Nonô

Bloco (PTI PDTl1'edoB)

Bloco (PMDBlPSD/PSL)

Armando Costa
Chicão Brigido
CoIbert Martins
Eliseu Padilha

Genesio Bernardino
João Henrique

PedroYves
Regina Uno
Remi Trinta

Adão Pretto
Agnelo Queiroz

. Fernando Ribas Carli
.Jair Meneguelli
Paulo Bernardo

Silvio Abreu
Teima de Souza

Ademir Cunha
Alexandre Ceranto

Antonio Joaquim Araújo
Augusto Viveiros
Claudio Chaves

Costa Ferreira
José Carlos Coutinho

Laura Cameiro
RoIand Lavigne

Elias Murad
Ezidio Pinheiro

FlavioArns
Jovair Arantes

Raimundo Gomes de Matos
Rommel Feijo

2 vagas

PFL

PPB

PSOB

Bloco (PTI PDTI PCdoB)

Ceci Cunha
Dalila Figueiredo
Fátima Pelaes
Osmanio Pereira
Pimentel Gomes
Sebastião Madeira
Tuga Angerami
VICente Arruda

Ayres da Cunha
Carlos Alberto Campista
Carlos Magno
Claudio Chaves
Euler Ribeiro
lbere Ferreira
Jonival Lucas
Mauricio Najar
Ursicino Queiroz

Cidinha Campos
Eduardo Jorge
Humbertoeosta
Jandira Feghali
JoSé Augusto ..
Marta Suplicy
Serafim Venzon

Armando Abilio
Oarcisio Perondi
Elcione Barbalho
José A1demir
José Pinotti
UdiaQuinan
Rita Camata
Saraiva Felipe
Teté Bezerra .

Adroaldo Streck
João Faustino
Luiz Fernando
Nelson Otoch
Paulo Mourão

Pimentel Gomes
Roberto Brant

Ronaldo Santos
Zulaiê Cobra

Edison Andrino
Hélio Rosas
Ivo Mainardi

Jurandyr Paixão
Moreira Franco

Nair Xavier Lobo
Neuto de Conto
Noel de Oliveira

Orcino GonçaJves

A1cione Athayde
Edson Queiroz

Jofran Frejat
Jorge Tadeu Muda/en

José Rezende
Salatiel Carvalho

Sérgio Naya

Etevalda Grassi de Menezes
Roberto Jefferson

Carlos Cardinal
Eduardo Jorge

Haroldo Sabóia
José Genonio

Maria da Conceição Tavares
Malheus Schrnidt

Sérgio Carneiro
Tilden Santiago

PTB

PPB

Leopoldo Bessone'
Pedrinho Abrão

Haroldo Urna
Helio Bicudo
Joana Darc
L!Jiz Gushiken
Miro Teixeira
Paulo Delgado
Renan Kurtz
Sandra Starling

Adylson Motta
Alceste Almeida ,
Jair Bolsonaro,
João Pizzolatti
José Teles
Mário Cavallazzi
Ushitaro Kamia

PL

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: 318-826616992 a 6996
Fax: 318-2125

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL
EFAMiuA

Presidente: Vteente Arruda (PSDB)
12 Vice-Presidente: Tuga Angerami (PSDB)
22 Vice-Presidente: Cláudio Chaves (PFL)
32 Vice-Presidente: A1cione Athayde (PPB)

Pedro Valadares

PSB

Ricardo Heraclio
A1cione AtIlayde
Arnaldo Faria de Sá
Jair Soares
Jofran Frejat
José Unhares
Nilton Baiano
Sérgio Arouca

Fernando Gonçalves
Roberto Jefferson

Vicente Andre Gomes

Luiz Buaiz

PTB

PSB

PL

Adhernar de Barros Filho
Eurico Miranda

João Iensen
Moacyr Andrade

Pedro Correa
2 vagas

Duilio Pisaneschi
Etevalda Grassi de Menezes

Alexandre Cardoso

José Egydio



Secretária: urriam MarilrBragança Santos
Local: Plenário, sala 9, quartas-folras -10 horas
Telefones: 318-7016 a 7021
Fax: 318-2156.

COMISSÃO DE TRABALHO, ADMINISTRAÇÃO
E SERViÇO PÚBUCO

Presidente: Osvaldo BIoIchi (PTB)
111 VICe-Presidente: Mlndo Vargas (PTB)
2!1 Vice-Presidente: Jair Menegueli (PT)
3!1 VICe-Presidente: laire Rezende (PMDB)

titulares Suplentes

PFL

Bloco (PMDBIP8DIPSL)

COMISSÃO DE VlAçAo E TRANSPORTES
Presidente João Henrique (PMOB)
111 Vice-Presidente Edinho AIcWjo (PMOB)
2!1 VICe-Presidente João Mala (PFl)
3!1 Vice-Presidente leOnidas CrIstino (PSOB)

titulares SUplentes

PFL

Bloco (PMDIWSDIPSL)

De Velasco
Hermes ParcIaneIIo

João Magalhães
Remi Trinta

Roberto Paulino
Ronaldo Perim

3 vagas

Affonso Camargo
Eliseu Resende

Francisco Rodrigues
José Mendonça Bezerra

José Santana de Vasconcellos
Mauro Fecury
MussaDemes

Roberto Fontes
Zila Bezerra

PSDB

Barbosa Neto (PUDB)
CéIla Mendes
JairoAzi
Lael Varella
Oscar Gokloni (PMOB)
Paulo Gouvea
Sérgio Barcellos
2 vagas

Alberto Silva
Carlos Nelson
Edinho Araújo
E1iseu Padilha
João Henrique
Mário Martins
Mauro Lopes
Moreira Franco
1 vaga

Armando Abllio
De Velasco

JoAo AImelda
Olavo CllIheIros

VakIr CoIatto
1 vaga

Hugo Rodrigues da Cunha
Manoel Castro

OamirUma
Raimla1doo Colombo

Robério AmOlo
Werner Wanderer

PSDB

Noel de Oliveira
Paulo Rocha (PT)
Pinheiro landim
5andro MabeI
Zalre Rezende
1 vaga

Arlindo Vargas (PTB)
João Melão Neto
Mendonça filho
MIlton Mendes (PT)
VaIdomiro Meger
ZiIa Vezerra

Bloco (Pr, POT, PCdoB)

Agnelo Queiroz (PCdoB) Aldo Rebelo (PCdoB)
ChIco Vigilante (PT) GIlney VI8I18
Jair MenegueIli (PT) Renan Kurtz (POT)
José Pimentel (PT) WaIdomiro fioravante (PT)
Maria Laura (PT) 1 vaga

PPB

PP8

Bloco (Prl POTI PCdoB)

cartos Santana (PT) Artindo Chinaglia (PT)
Chico da Princesa (PTB) Dércio Knop (PDT)
Giovanni Queiroz (POT) Geraldo Pestana (PT)
João Coser (PT) José Augusto (PT)
Undberg Farias (PCdoB) José Maurrclo (PDT)
Olavo calheiros (PMDB) 2 vagas
Teima de Souza (PT)

Emerson Olavo Pires
Jovair Arantes
Luciano Castro
WUsonBraga
1 vaga

Eraldo Trindade
Carlos Airton
Miguel Rossetto (PT)
VaIdenor Guedes

AmaIdo Madeira
Domingos Leonelli

FeuRosa
Tuga Angerami

1 vaga

Ar! MagaIlães
Arnaldo Faria de Sá
Benedito Guimarães

Leônidas Cristino
Marcus Vicente
Mário Negromonte
Nároio Rodrigues
Paulo Feljó
PedroHenry
Roberto Rocha
VIttorio MedioU

Amon Bezerra
Basrtio Vilanl

Candinho Mattos
Emerson Olavo Pires

FlávIo Palmier da Veiga
Nrcias Ribeiro
Otavio Rocha

Oswaldo SoIer

Osvaldo BioIchI

PTB

PS8

Benedito Guimarães
Davi Alves Silva

SérgIo Arouca (PPS) DoIores Nunes
Felipe Mendes
Osvaldo Reis
1 vaga

Alceste Almeida
Fausto Martello

Jorge Wilson
NeifJabur

NHton Baiano
Osmar Leitão

1 vaga Fernando Lyra PTB

Duilio Pisaneschi
Secretário (a) TaIi1a Veda de Almeida Philemon Rodrigues
Local Plenário sala 11, terças-feiras, quartas-feIras, e qtintas-Iie-
ras - 10 horas
Telefone: 318-69871699W7OO417OO7 Gonzaga Patriota

PSB

Femando Gonçalves
Leopoldo Bessone

Vicente André Gomes



Presidente: Sandro MabeI (PMDB)
12 VIce-Presidente: José Ak:Iemir (PMDB)
211 VICe-Presidente: Nelson Otoch (PSDB)
32 VICe-Presidente:
Relator: Ricardo Barros (PFL)

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER

À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
9, DE 1995, QUE -ACRESCENTA PARÁGRAFO

ONICO AO ART. 180 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(INCENTIVO AO TURISMO)

PL

José Egydio Welinton Fagundes
Secretário: Ruy ornar Prudência da Silva
Local: Plenário sala 11, quartas-feiras - 10 horas
Telefones: 318-6973 a 6976·

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
NR 2-A, DE 1995, QUE "DÁ NOVl' REDAÇÃO

AO ARTIGO 62 DA CONSTITUIÇAO FEDERAL
(EDiÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA)

Proposlçio: PEC-2J95

Presidente: Saulo Queiroz (PFL)
12 VICe-Presidente: Jairo Carneiro (PFL)
32 VICe-Presidente: Adylson Motta (PPB)
Relator: Aloysio Nunes Ferreira (PMDB)

TItulares

Bloco (PFLJPTB)

Átila Uns
Jairo Carneiro
Paulo Heslander
Saulo Queiroz

PMDB

Aloysio Nunes Ferreira
José Luiz Clerot
Pedro Novais

PPB

Adylson Motta
Márcio Reinaldo Moreira
Prisco Viana

PSDB

Antônio Carlos Pannunzio
Arlhur Virgílio

PT

Hélio Bicudo
Milton Temer

PDT

Coriolano Sales

Bloco (PUPSOIPSC)

Proposlçio: PEC-9195 Autor: Ricardo Herácllo
e outros

Eujáclo Simões

Bloco (PSBlPMN)

1 vaga Alexandre Cardoso

Secretária: Maria Helena Coutinho de Oliveira
Local: Serv. Com. Esp. - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-687417067

Bloco (PSBlPMN)

1 vaga Ushitaro Kamia (PPB)

Secretária: Ang~a Mancuso
Local: Serv. Com. Especiais - Anexo li, Sala 169·8
Telefones: 318·706317066



Suplentes

Corauci Sobrinho
Eliseu Resende

Fátima Pelaes (PSDB)
Robério Araújo

Bloco (PMOBIPSOIPSUPSC)

Henrique Eduardo Alves
2 vagas

Mendonça Filho
Rodrigues Palma
Saulo Queiroz
Wilson Cunha

João Almeida
Roberto Valadão
Teté Bezerra

Bloco (PFUPTB)

Presidente: Mendonça Filho (PFL)
12 Vice-Presidente: Saulo Queiroz (PFL)
22 Vice-Presidente: Eurico Miranda (PPB)
32 Vice-Presidente: Paulo Feijó (PSDB)
Relator: Roberto Valadão (PMDB)

Titulares

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR A PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nl! 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: PEC-17J95 Autor: Antonio Joaquim

Presidente: Paulo Gouvêa (PFL)
22 Vice-Presidente: Cunha Uma (PPB)
32 Vice-Presidente: Francisco Silva (PPB)
Relator: Felipe Mendes (PPB)

Titulares Suplentes

Bloco (PSB/PMN)

1 vaga Nilson Gibson

Secretário: Mário Drausio Coutinho
Local: Servo Com. Especiais - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-706617067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N!! 22 DE 1995, ELIMINANDO O SEGUNDO

TURNO DAS ELEiÇÕES PARA OS EXECUTIVOS
ESTADUAIS, DISTRITAL E MUNICIPAIS

PFUPTB

Carlos MelIes Aroldo cedraz
Hilário Coimbra José Coimbra
Osmir Uma José Mendonça Bezerra
Paulo Gouvêa Roberto Fontes

PMOB

Antônio Brasil Carlos Apolinário
Olavo Calheiros Carlos Nelson
1 vaga Genésio Bernardino

PPB

Benedito Guimarães Carlos Airton
Felipe Mendes Pedro Valadares (PSB)
Francisco Silva 1 vaga

PSOB

Cunha Lima (PPB) Adroaldo Streck
Roberto Brant Alexandre Santos

PT

João Paulo Carlos Santana
1 vaga 1 vaga

POT

Airton Dipp Ênio Bacci

Bloco (PUPSOIPSC)

Francisco Horta Eujácio Simões

Costa Ferreira
Lael Varella

A1zira Ewerton
Carlos Airton
José Egydio

Ivan Valente
1 vaga

Suplentes

Coriolano Sales

Adroaldo Streck
Rrmo de Castro

1 vaga

PT

POT

PSDB

Bloco (PPB/PL)

Bloco (PFUPTB)

Fernando Ferro
Sandra StarliÍlg

Matheus Schmidt

Affonso Camargo
Chico da Princesa

PSB
1 vaga Gervásio Oliveira

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11, SaIa 169-B
Telefones: 318-7061 e 318-7065

COMISSÃO ESPECIAL

. DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N!! 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-40J95 Autor: Marqulnho Chedid

Presidente: Mário Martins (PMDB)
12 Vice-Presidente: Alberto Silva (PMDB)
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Leônidas Cristina (PSDB)
Relator:

Titulares

Koyu lha
Nelson Marchezan
Paulo Feijó
1 vaga

Eujácio Simões
Eurico Miranda
Ibrahim Abi-Ackel

Autor: José JaneneProposição: PEC-22I95



Paulo Bornhausen
1 vaga

Alberto Silva
Mário Martins
1 vaga

Luciano Pizzatto
Philemon Rodrigues

Bloco (PMDBlPSDIPSL/PSC)

Jorge Wilson (PPB)
Remi Trinta

1 vaga

Rommel Feijó

João Fassarella
João Paulo

PT

PDT

1 vaga

2 vagas

Bloco (PPBlPL) Matheus Schmidt Coriolano Sales

1 vaga

PSB

Gonzaga Patriota

Secretária: Maria Helena Coutinho de Oliveira
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11 - Sala 169-B
Telefones: 318-70671706617052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PRO
POSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃQ. N2 46,

DE 1991, QUE "INTRODUZ MODIFICAÇOES NA
ESTRUTURA POLICIALU

Davi Alves Silva
Ushitaro Kamia

1 vaga

Alcides Modesto
João Paulo

Arnaldo Madeira
José Chaves (PMDB)

Vittorio Medioli

PT

PDT

PSDB

Carlos Santana
João Coser

Antônio Carlos Pannunzio
Leônidas Cristino
Mário Negromonte

Nilton Baiano
2 vagas

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
N!!43-A, DE 1995, QUE DÁ NOVA REDAÇÃO
AO ART. 14 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL.

(ALISTAMENTO ELEITORAL)

Proposição: PEe-43J95 Autora: Rita Camata e outros

Presidente:
12 Vice-Presidente: Wagner Rossi (PMDB)
2l! Vice-Presidente: Rommel Feijó (PSDB)
32 Vice-Presidente: Roberto Fontes (PFL)
Relator: Roberto Fontes (PFL)

Titulares Suplentes

Aloysio Nunes Ferreira
Pinheiro Landim

4 vagas

PMDB
Euler Ribeiro (PFL)
Hélio Rosas
Noel de Oliveira
sandro Mabel
2 vagas

Abelardo Lupion
A1dir Cabral
Augusto Viveiros
Carlos Magno
José Carlos Coutinho
José Rezende (PPB)
Lael Varella

Proposição: PEc-46191 Autor: Hélio Bicudo

Presidente: Augusto Viveiros (PFL)
12 Vice-Presidente: José Rezende (PPB)
2l! Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Fausto Martello (PPB)
Relator: Hélio Rosas (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFL/PTB)
Davi Alves Silva (PPB)

José Borba
José Rocha
Maluly Netto

Murilo Pinheiro
Paulo Heslander

1 vaga

Vicente André GomesSerafim Venzon

Dumo Pisaneschi
Raul Belém
Roberto Fontes
Wilson Cunha

João Almeida
Wagner Rossi
1 vaga

Bloco (PFL/PTB)

José Santana de Vasconcellos
Paulo Gouvea

Paulo Lima
Rodrigues Palma

Bloco (PMDBlPSDIPSL)

Confúcio Moura
2 vagas

Bloco (PPBlPL)

Fausto Martello
Jair Bolsonaro
Laprovita Vieira
Valdomiro Meger (PFL)
Welson Gasparini (PSDB)

Adelson Ribeiro
Feu Rosa
2 vagas

PPB
A1cione Athayde

Jarbas Lima
Rogério Silva (PFL)

2 vagas

PSDB
Herculano Anghinetti (PPB)

Mário Negromonte
Nélson Otoch

Sebastião Madeira
Felipe Mendes
Gerson Peres
Luiz Buaiz

Benedito Guimarães
Osvaldo Reis

1 vaga

PSDB

Hélio Bicudo
Nilmário Miranda
1 vaga

PT

Marta Suplicy
Milton Mendes

1 vaga

Aécio Neves
Nelson Marchezan

FlávioAms
Paulo Mourão Eurípedes Miranda

PDT
Magno Bacelar (PFL)



Suplentes

Betinho Rosado
José Carlos Aleluia

Uma Netto
Murilo Pinheiro

Wemer Wanderer
2 vagas

PMOB

Bloco (PFLJPTB)

TItulares

Aracely de Paula
Chico da Princesa
Duílio Pisaneschi
Eliseu Resende
Jonival Lucas
José Carlos Coutinho
1 vaga

Secretário: Francisco da Silva Lopes FAho
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-706317555

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSmUlçÃO N2
81-A, DE 1995, QUE "CRIA O IMPOSTO SOBRE
DISTRIBUiÇÃO DE COMBUST(VEIS ÚQUIDOS
E GASOSOS, DE COMPET~NCIADA UNIÃO, E

DÁ OUTRAS PROVID~NCIAS"

Proposição: PEc-81J95 Autor: MlrceJo Teixeira
Presidente: José Carlos Coutinho (PFL)
12 Vice-Presidente:
2l! Vice-Presidente: Mario Negrornonte (PSDB)
32 VICe-Presidente:
Relator: Roberto Paulino (PMDB)

José Egydio

Silvio Abreu

Gonzaga Patriota

Bloco (PSBlPMN)

Adelson Salvador (PMDB)

PCdoB

Ricardo Gomyde Lindberg Farias

Secretária: Ângela Mancuso
Local: serviço de Comissões Especiais: Anexo /I - Sala 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PRO
POSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N257,
DE 1995, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO ARTI
GO 14, PARÁGRAFOS PRIMEIRO E SEGUNDO,

E ACRESCENTA INCISO"
(VOTO FACULTATIVO)

Proposição: PEc-57195 Autor: Emerson Olavo

Presidente: João Almeida (PMDB)
12 Vice-Presidente: Orcino Gonçalves (PMDB)
2l! Vice-Presidente: José de Abreu (PSDB)
32 Vice-Presidente: Benedito Guimarães (PPB)
Relator: Benedito de Lira (PFL)

Titulares Suplentes

De Velasco

Wilson Braga (PSDB)

Bloco (PUPSOIPSC)

Bloco (PFUPTB)

Antônio Joaquim Araújo
Aracely de Paula
Benedito de Ura
Raimundo Colombo

Júlio César
Maria Valadão

Mendonça Filho
Roberto Fontes

Alberto Silva
Aníbal Gomes
Antônio Brasil
Carlos Nelson
Roberto Paulino
1 vaga

Henrique Eduan:lo Alves
Pedro lrujo

4 vagas

PMOB

Bloco (PUPSOIPSC)

Expedido Júnior (PPB)

Bloco (PSBJPMN)

Gervásio Oliveira

Emerson Olavo Pires
João Almeida
Orcíno Gonçalves

A1zira Ewerton (PSDB)
Benedito Guimarães
Gerson Peres

José de Abreu
Vicente Arruda

João Fassarella
Sandra Stariing

Matheus Schmidt

Eujácio Simões

1 vaga

PPB

PSOB

PT

POT

Gandinho Mattos (PSDB)
Darcísio Perondi

1 vaga

3 vagas

Celso Russomanno
1 vaga

João Paulo
1 vaga

Coriolano Sales

BasílioVillani
Salatiel Carvalho
3 vagas

Antônio Feijão
Leônidas Cristino
Mário Negrornonte
Paulo Feijó
1 vaga

Carlos Santana
Femando Ferro
Luiz Mainardi

José Maurício
1 vaga

Francisco Horta

PPB

João Pizzolatti
João Ribeiro

Roberto Campos
2 vagas

PSOB

Cunha Uma (PPB)
Mareoni Perillo

2 vagas

PT

João Coser
Luciano Zica

Teima de Souza

POT

Airton Dipp
Femando Lopes

PL

Eujácio Simões



Fátima Pelaes
OIávio Rocha

Salomão Cruz

Milton Mendes
1 vaga

Nan Souza
Roberto Paulino

1 vaga

Hilário Coimbra
Magno Bacelar

Raimundo Santos
Zila Bezerra

Benedito Guimarães
Felipe Mendes

1 vaga

PT

PSDB

Cunha Lima
Francisco Silva
Lamartine Posella

Luiz Mainardi
1 vaga

Nieias Ribeiro
Roberto Santos
Zulaiê Cobra

Bloco (PPBlPL)

Adelson Salvador
Bosco França (PMN)
Gilvan Freire

Bloco (PMDBlPSD/PSL)

Cláudio Cajado
Francisco Horta
Francisco Rodrigues
Valdomiro Meger

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2
89-A, DE 1995; QUE "DÁ NOVA REDAÇAO AO

INCISO IV DO "RT. 29 DA CONSTITUiÇÃO
FEDERAL" (NUMERO DE VEREADORES)

Proposição: PEc-a9l95 Autor: Nlclas RIbeiro

Presidente: Adelson Salvador (PMOB)
12 Vice-Presidente: Bosco França (PMN)
2º Vice-Presidente: Cunha Lima (PPB)
32 Vice-Presidente: Zulaiê Cobra (PSOB)
Relator:

Titulares Suplentes

Bloco (PFLIPTB)

Socorro Gomes

Ricardo Heráclio

Jaime Fernandes
Mauro Fecury

Roberto Pessoa
1 vaga

Euler Ribeiro (PFL)
2 vagas

PPB

PSB

PMDB

PCdOB

Haroldo Lima

Elcione Barbalho
Olávio Rocha (PSOB)
1 vaga

Secretária: Angela Mancuso
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 84, DE 1991, QUE
"ACRESCENTA INCISO AO ARTIGO

42 DO ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS"
(IRRIGAÇÃO DA ILHA DE MARAJÓ)

Proposição: PEc-84191 Autor: Nlclas Ribeiro

Presidente: Carlos Alberto
12 Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente: Anivaldo Vale (PPB)
32 Vice-Presidente:
Relatora: Elcione Barbalho

TItulares Suplentes

Bloco (PFLJPTB)

Carlos Alberto (PSOB)
Eliseu Moura
Hilário Coimbra
Osmir Lima

Pedro Valadares

Anivaldo Vale
Benedito Guimarães
Raimundo Santos (PFL)

Edson Queiroz
Gerson Peres

1 vaga 1 vaga

PDT

Luiz Durão

PSDB PSB

Bloco (PSBlPMN)

Adelson Salvador (PMOB) 1 vaga

Bloco (PLlPSDIPSC)

Francisco Rodrigues (PPB) 1 vaga

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Serv. Com. Especiais - Anexo li, Sala 169-B
Te~fones:318-706317555

Presidente: Wagner Rossi (PMOB)
12 Vice-Presidente: Roberto Valadão (PMOB)
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Jarbas Lima (PPB)
Relator: Jairo Carneiro (PFL)

1 vaga

Autor: Hélio Bicudo
e outros

Proposição: PEc-96192

Alexandre Cardoso

Secretário: Sílvio Sousa da Silva
Local: Servo Com. Espo -Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7065/7052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PRO
POSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO NR 96,

DE 1992, QUE "INTRODUZ MODIFICAÇÕES NA
ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO"

Wilson Braga

Aécio Neves
1 vaga

Adão Pretto
Alcides Modesto

PT

PDT

Antônio Feijão
Arthur VirgRio

Wolney Queiroz

Paulo Rocha
1 vaga



Djalma de Almeida César
Hélio Rosas

Luiz Fernando (PSDB)
Marcos Lima

Mário Martins
Nair Xavier Lobo

Confúcio Moura
lvandro Cunha Lima

1 vaga

AntOnio Ueno
Mauro Fecury

Philemon Rodrigues
1 vaga

Aníbal Gomes
De Velasco
Paulo Ritzel

Presidente: Luiz Moreira (PFL)
111 VICe-Presidente: Femando Gonçalves (PTB)
2!1 Vice-Presidente: Adylson Motta (PPB)
311 Vice-Presidente: Jovair Arantes (PSDB)
Relator: Paulo Ritzel (PMDB)

TItu~~ ~_

Bloco (PFUPTB)

Fernando Gonçalves
Jair Soares
Luiz Moreira
RoIand Lavigne

Bloco (PMDBlPSDIPSIJPSC)

Suplentes

Antônio dos Santos
Átila Uns

Benedito de Ura
João Iensen (PPB)

Leur Lomanto
Paes Landim

Philemon Rodrigues

PMDB

Titulares

Bloco (PFUPTB)

Alvaro Gaudêncio Neto
Cláudio cajado
Corauci Sobrinho
Jairo Carneiro
Maurício Najar
Paes Landim
VIcente Cascione

AryKara
GiJvan Freire
José Luiz Clerot
José Thomaz Nono (PSDB)
RobertoValadão
Wagner Rossi

PPB Bloco (PPBlPL)

Secretária: Marlene Nassif
Local: Servo Com. Especiais - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7067n066

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 128, DE 1995, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO À

ALrNEA "C" DO INCiSO XVI DO ARTIGO 37 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

(ACUMULAÇÃO DE CARGOS - ODONTÓLOGO)
Proposição: PEc-128195 Autor: Niclas Ribeiro

PSOB

Nelson Otoch Danilo de castro
Renato Johnsson Luiz Piauhylino
VICente Arruda Paulo Feij6
Zulaiê Cobra Wilson Braga

PT

José Genofno Miguel Rossetto
Marcelo Deda Nedson Micheleti
Milton Mendes Pedro Wilson

PDT

~ioBacci Coriolano Sales
SiMoAbreu Matheus Schmidt

PCdoB

Aldo Arantes Haroldo Lima

Bloco (PUPSOJPSC)

De Velasco Francisco Rodrigues (PPB)

Bloco (PSBlPMN)

Nilson Gibson Gonzaga Patriota

Antônio Feijão
Amon Bezerra
Olávio Rocha

JoséEgydio
Nilton Baiano

Robério Araújo

Átila Uns
Hilário Coimbra

carlos Cardinal

Eduardo Jorge
Humberto Costa

Gonzaga Patriota

PDT

PT

PSB

PSDB

Ceci Cunha
Jovair Arantes
Nicias Ribeiro

Nilson Gibson

Renan Kurtz

Arlindo Chinaglia
WaIdomiro Fioravante

secretária: Ana Clara serejo
Local: Servo Com. EspeciaIs- Anexo li, Sala 169-8
Telefones: 318-7063n066

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N9 133, DE 1992, QUE"ACRESCENTA

PARÁGRAFO AO ARTIGO 231 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

(DEMARCAÇÃO DAS TERRAS INDrGENAS)
Proposição: PEc-133192 Autor: Nlclas Ribeiro

Presidente: AntOnio Brasil (PMDB)
111 VICe-Presidente: Jair BoIsonaro (PPB)
2!1 Vice-Presidente: Roberto Araújo (PPB)
3!1 Vice-Presidente:
Relator: Salomão Cruz (PSDB)

ntulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

A1ceste Almeida (PPB)
Salomão Cruz (PSDB)

Aylson Motta
A1ceste Almeida
Jofran Frejat

A1zira Ewerton (PSDB)
Ricardo Izar

Roberto Balestra
2 vagas

Augusto Farias
Edson Queiroz
Ibrahim Abi-Ackel
Jarbas Lima
Prisco VJaJla



VIC Pires Franco João Ribeiro (PPB) lvandro Cunha Urna
1 vaga Murilo Pinheiro José Luiz Clerot

PMDB
Luiz Fernando (PSDB)
1 vaga

Antônio Brasil Luiz Femando (PSDB)
Confúcio Moura OIávio Rocha (PSDB)
João Thomé Mestrinho 1 vaga Costa Ferreira (PFL)

DoIores Nooes
PPB Gerson Peres

carlos Airton Benedito Guimarães Ibrahim Abi-AckeI

Jair BoIsonaro Rogério Silva (PFL) PrIsco Viana

VaIdenor Guedes 1 vaga

PSDB Danllo de Castro

Robério Araújo (PPB) Sebastião Madeira Robério Araújo (PPS)

Tuga Angerami 1 vaga VICElt1te Arruda
1 vaga

Jorge Wilson (PPB)
José Priante

Nicias Ribeiro (PSDB)
Wagner Rossi

PPB

Adylson Motta
Mário de Oliveira
Roberto Balestra

Talvane Albuquerque (PFL)
WeIson Gasparlni (PSDB)

PSDB

Ezídio Pinheiro
João Leão

Saulo Queiroz (PFL)
1 vaga

PT PT
GilneyViana
1 vaga

POT

Ivan Valente Hélio Bicudo
Marta Suplicy Marcelo Déda

1 vaga

Fernando Ferro
José Machado

PedroWRson

Magno Bacelar (PFL)
RenanKurtz

Claudio Chaves
Duílio Pisaneschi

Fátima Pelaes (PSDB)
Jaime Martins

POT
Cidinha Campos
Silvio Abreu

Ayres da Cunha
Carlos Magno
Fernando GonçaIves
Jair Soares

Bloco (PLlPSDIPSC)
Franelsco Rodrigues (PPB) De Velasco

Bloco (PSBlPMN)
1 vaga Adelson Salvador (PMDB)

PCcIoB
Aldo Arantes Haroldo Uma

Secretária: Ângela Mancuso
Local: Serv. Com. Especiais - Pite'xD li, 5aIa 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSmUlçÃO
N2169, DE 1993, QUE "ALTERA O INCISO IV

DO ARTIGO 167 E O ARTIGO 198 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL, E PREVê

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS EM NíVEL DA
UNIÃO, ESTADOS E MUNiCípIOS PARA MANU
TENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, COM
O FINANCIAMENTO DAS REDES PÚBLICAS FI-

LANTRÓPICAS E CONVENIADAS"
Proposlçio: PEe-169f93 Autores: Eduardo Jorge

e Waldir Pires
Presidente:~ Jefferson (PTB)
111 VICe-Presidente: Urslcino Queiroz (PFL)
2!l Vice-Presidente:
Relator: Darcísio Perondi (PMDB)

Tttu~res Sup~ms

Bloco (PFLJPTB)

Giovanni Queiroz

Edinho Araújo
João Natal

AroIdo Cedraz
Jaime Fernandes

Luiz Braga
Philemon Rodrigues

Salomão Cruz (PSDB)
Ursicino QueIroz

1 vaga

PMOB

Aloysio Nunes Ferreira
Gilvan Freire

Adauto Pereira
Antônio Geraldo
JairoAzi
VICente Cascione
Wilson Cunha
2 vagas

Bloco (PLlPSDJPSC)

Expedito Júnior (PPB)

Bloco (PSBlPMN)

Raquel Capiberibe Gervásio Oliveira

Secretária: Edla Calheiros
Local: Serv. Especiais - Anexo 11- Sala 169-8
Telefones: 318-7062617067

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 155, DE 1993, QUE "ALTERA A

REDAÇÃO DO PARÁGRAFO 12DO
ARTIGO 53 DA CONSmUlçÃO FEDERAL"

(IMUNIDADE PARLAMENTAR)
Proposição: PEe-155193 Autora: Cldlnha campos

Presidente: Vicente Cascione (PTB)
111 VICe-Presidente: Aloysio Nunes Ferreira (PMDB)
2!l VICe-Presidente: Vicente Arruda (PSDB)
3!l VICe-Presidente: Prisco Viana (PPB)
ReI8tor: Ibrahim Abi-Ackel (PPB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Elton Rohnelt

1 vaga



PDT

5erafim Venzon Giovanni Queiroz
VlCeIlte André Gomes Wilson Braga

Bloco (PUPSD/PSC)

Luiz Buaiz Pedro Canedo

Bloco (PSBJPMN)

PCdaB

Agnelo Queiroz Jandira Feghali

Secretária: Marlene Nassif
Local: Serv. Com. Especiais, Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7067n066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Nl! 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)
2l! Vice-Presidente: José Teles (PPB)
3l' Vice-Presidente: Antonio Carlos Pannunzio (PSDB)
Relator:

Bloco (PMDBJPSD/PSUPSC)

Darcísio Perondi Orcino Gonçalves
José Luiz Clerot Paulo Ritzel
Nestor Duarte Roberto Rocha (PSDB)

Bloco (PPBlPL)

José Teles Valdomiro Meger
2 vagas 2 vagas

PSDB

Antônio Carlos Pannunzio Arthur Virgílio
2 vagas Celso Russomanno

1 vaga

PT

Luiz Mainardi José Machado
Paulo Bemardo Tilden Santiago

PDT

José Maurício Matheus SChmidt

Rubem Medina
1 vaga

Jaime Femandes
João Carlos Bacelar

José Carlos Vieira
José Mendonça Bezerra

Mauro Fecury
Rodrigues Palma

1 vaga

PMDB.

Bloco (PFlJPTB)

Hugo Rodrigues da Cunha
João Mellão Neto
Paes Landim
Paulo Gouvea
Philemon Rodrigues
Vicente Cascione
1 vaga

Costa Ferreira
1 vaga

PSB

Nilson Gibson Bosco França (PMN)

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Serv. Com. Especiais-Anexo 11, Sala 169-B
Telefone: 318-706317055

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO N2173 DE 1995, QUE
MODIFICA O CAPITULO DA ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA, ACRESCENTA NORMAS ÀS
DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS GERAIS
E EST~BELECE NORMAS DE TRANSiÇÃO

\
Proposição: '\Ec-173195 Autor: Poder Executivo

Presidente: JoãO Mellão Neto (PFL)
12 VICe-Presidente: Hugo Rodrigues da Cunha (PFL)
2l! Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Vadão Gomes (PPB)
Relator: Moreira Franco (PMDB)

Titulares Suplentes

1 vaga

José Coimbra
Luiz Moreira
Maluly Netto

Arlindo Chinaglia
Marta Suplicy

1 vaga

Aníbal Gomes
Elcione Barbalho

Rita Camata
3 vagas

B.Sá
Pimentel Gomes

Robério Araújo (PPB)
Sebastião Madeira

Alcione Athayde
Fausto Martello

Talvane Albuquerque (PFL)
2 vagas

PT

PPB

PSDB

PMDB

Alexandre cardoso

Ceci Cunha
Jovair Arantes
Osmânio Pereira
1 vaga

Eduardo Jorge
Humberto Costa
José Augusto

Annando Abílio
Confúcio Moura
Darcísio Perondi
José Pinotti
Saraiva Felipe
1 vaga

Adylson Motta
Jofran Frejat
José Unhares
Moacyr Andrade
Sérgio Arouca (PPS)

JairoAzi
Roberto Jefferson
Ursicino Queiroz

Titulares

A1ceste Almeida
Célia Mendes

Bloco (PFUPTB)

Suplentes

Antônio Geraldo
João Mellão Neto

Aloysio Nunes Ferreira
E/cione Barbalho
Geddel Vieira Lima
Henrique Eduardo Alves
Moreira Franco

Carlos Nelson
Eliseu Padilha

Nan Souza (PSL)
Pinheiro Landim

Sandro Mabel



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)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLJPTB)

PCdoB

Agnelo Queiroz Aldo Arantes

Secretária: Rejane S. Marques
Local: Serv. Com. Esp. - Anexo li. Salas 169-8
Telefone: 318-687417067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PRO
POSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 115,

DE 1995, QUE "ALTERA O CAP[TULO DO
SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL"

1 vaga 1 vaga

PPB

Flávio Derzi A1zira Ewerton (PSDB)
Gerson Peres Luciano Castro (PSDB)
Jair BoIsonaro Márcio Reinaldo Moreira
Roberto campos Mário Cavallazzi
VadãoGomes Prisco VI8l\8.

PSDB

A1mino Affonso Alexandre Santos
Leônidas Cristina João Leão
Roberto Brant Marconi Perillo
1 vaga 1 vaga

PT

Marcelo Deda Ivan Valente
Maria Laura WaldomIlO FIoravante
Teima de Souza 1 vaga

PDT

Euripedes Miranda Fernando Zuppo
Matheus SChimidt SRvioAbreu

Suplentes

Elton Rohnelt
Jonival Lucas

José Mendonça Bezerra
1 vaga

Bloco (PFLlPTB)

Osmir Lima
Paeslandim
Paulo Heslander
1 vaga

PCdoB

Haroldo Lima Sérgio Miranda

Secretária: Marlene Nassif
Local: Serv. Com. Especiais - Anexo 11. Sala 169-B
Telefones: 318-7067n066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N21~A,DE1~,QUEKACRESCENTA

PARÁGRAFOS 6i E 72 AO ARTIGO 82 DO
ATO DAS DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS

TRANSITÓRIAS, DISPONDO SOBRE
ANISTIA QUANTO ÀS PUNiÇÕES APLICADAS,

ATRAVÉS DE ATOS DE EXCEÇÃO,
A SERVIDORES MILITARES·

Proposição: PEe-188J94 Autor: Z8lre Rezende

Presidente: Ary Kara (PMDB)
12 VICe-Presidente: Roberto Valadão (PMDB)
22 VICe-Presidente: Tuga Angerarni (PSDB)
32 Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
Relatór:

.TItulares

José Luiz CIerot Hélio Rosas
José Priante Lídia Quinan
Jurandyr Paixão Rubens Cosac
1 vaga 1 vaga

PPB

EnivaJdo Ribeiro Felipe Mendes
João Pizzofatti Fetter Júnior
Laprovita Vieira Flávio Derzi
Paudemey Avelino VadãoGomes
Renato Johnsson 1 vaga

PSOB

Finno de Castro Fernando Torres
Luciano Castro Silvio Torres
Luiz Carlos Hau/y Veda Crusius
Roberto Brant 1 vaga

PT
Maria da Conceição Tavares José Machado
Vânia dos Santos Paulo Bernardo
1 vaga 1 vaga

POT

Airton Oipp Fernando Lopes
Matheus Schmidt Fernando Zuppo

Bloco (PUPSDJPSC)

Francisco Horta Eujácio Simões

Bloco (PSBJPMN)

Sérgio Guerra 1 vaga

1 vaga

Nilson Gibson

Antônio Brasil
EdinhoBez

Betinha Rosado
Jaime Fernandes

Júlio César
Luiz Braga

Osmir Lima
Osório Adriano
Osvaldo Biolchi

PMOB

Bloco (PSBIPIIN)

Bloco (PLJPSIWSC)

Alberto Goldman
Carlos Nelson

Alexandre cardoso

Eujácio Simões

Benito Gama
Eliseu Resende
Félix Mendonça
Mussa Demes
Paulo Cordeiro
Paulo Lima
Rubem Medina



Suplentes

Claudio cajado
Claudio Chaves

Costa Ferreira
Jonival Lucas

Osvaldo Coelho
Paulo Cordeiro

1 vaga

Eliseu Padilha
Marquinho Chedid

4 vagas

Jair Bolsonaro Hugo Biehl
Jorge Wilson Jorge Tadeu Mudalen
Osmar Leitão José Rezende
Valdenor Guedes Pedro Corrêa
1 vaga 1 vaga

PSDB

Antônio Feijão Elias Murad
Celso Russomanno Leônidas Cristino
Luciano Castro Nelson Marchezan
Nicias Ribeiro Pimentel Gomes
Rommel Feijó Vicente Arruda

PT

Chico Vigilente Jaques Wagner
Luiz Eduardo Greenhalgh João Coser
Marcelo Déda José Genoíno

PDT

Silvio Abreu Matheus Schmidt

PSB

Gonzaga Patriota Nilson Gibson

pedoB

Haroldo Lima Aldo Rebelo

Bloco (PFUPTB)

Secretária: Maria Auxiliadora
Local: servo Com. Especiais - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-705617052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER

À PEC N!l 37o-A,
DE 1996, QUE "MODIFICA O ARTIGO 207

DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(AUTONOMIA DAS UNIVERSIDADES)

Proposição: PEc-370196 Autor: Poder executivo

Presidente: Marisa Serrano (PMDB)
12 Vice-Presidente: Emerson Olavo Pires (PMDB)
22 Vice-Presidente: José Linhares (PPB)
32 Vice-Presidente: Feu Rosa (PSDB)
Relator: Paulo Bomhausen (PFL)

Titulares

José Coimbra
Mauricio Najar
Osvaldo Biolchi
Paes Landim
Paulo Bornhausen
Pau/o Lima
Talvane Albuquerque

Bloco (PMDBIPSDIPSL)

Emerson Olavo Pires
José Luiz C1erot
Maria Elvira
Marisa Serrano
Maurício Requião
Zé Gomes da Rocha

Suplentes

Cunha Lima

De Velasco
Femando Diniz

Marquinho Chedid
Sandro Mabel

2 vagas

Elton Rohnelt
Francisco Rodrigues

Jaime Femandes
José Borba
Luiz Braga

Luiz Moreira
Roberto Pessoa

Bloco (PPBIPL)

Bloco (PFLlPTB)

Bloco (PMDBJPSDIPSL)

Abelardo Lupion
Maria Valadão
Osório Adriano
Paes Landim
Sérgio Barcellos
Vicente Cascíone
Wemer Wanderer

Benedito Domingos

PMDB

Ary Kara Rita Camata
Elcione Barbalho 2 vagas
Roberto Valadão

PPB

Augusto Nardes Anivaldo Vale
Jair Bolsonaro Amaldo Faria de Sá
1 vaga Renato Johnsson

PSDB

Tuga Angerami Feu Rosa
1 vaga Roberto Brant

PT

GilneyViana Inácio Arruda (PedoB)
José Pimentel Pedro Wilson

PDT

Eurípedes Miranda Silvio Abreu

Bloco (PUPSD/PSC)

Eujácio Simões Expedito Júnior (PPB)

Bloco (PSBlPMN)

1 vaga Raquel Capiberibe

Secretário: Sílvio Sousa da Silva
Local: servo Com. Especiais, Anexo li, Salas 169-B
Telefones: 318-706117062

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: PEe-338J96 Autor: Poder Executivo
Presidente: Silas Brasileiro (PMDB)
12 Vice-Presidente: Hélio Rosas (PMDB)
22 VICe-Presidente: Valdenor Guedes (PPB)
32 Vice-Presidente: Antônio Feijão (PSDB)
Relator: Wemer Wanderer (PFL)

Titulares

Antônio do Valle
AryKara
Hélio Rosas
Orcino Gonçalves
Silas Brasileiro
Simara Ellery



Jurandyr Paixão
Marisa Serrano
Ricardo Rique
Robson Tuma

Wilson Cignachi
1 vaga

Anivaldo Vale
Amon Bezerra

Ceci Cunha
Firmo de Castro

Raimundo Gomes de Matos
Snvio Torres

PSDB

Alceste Almeida
Carlos Alberto Campista

Francisco Rodrigues
Luiz Braga

Maria Valadão
Raimundo Colombo

Bloco (PMDBI PSDI PSL)

PSDB

Luciano Castro Danilo de Castro
Luiz Piauhylino José Thomaz Nonô
Zu!aiê Cobra VICente Arruda

PT

Marcelo Dada Chico Vigilante
Milton Mendes 1 vaga

PDT

Fernando Ribas Carli Silvio Abreu

Aníbal Gomes
Fernando Diniz
Hélio Rosas
Maria Elvira
Roberto Valadão
Sandro Mabel

A1exandro ceranto
Iberê Ferreira
Júlio César
Luciano Pizzatto
Rogério Silva
Saulo Queiroz

Adroaldo Streck
Arnaldo Madeira
Luiz Piauhylino
Paulo Mourão
Roberto Brant
Yada Crusius

PSB

João Colaço Gervasio Oliveira

Secretária: Angela Mancuso
Local: Servo Com. Especiais- Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 449, DE 1997, QUE "ALTERA DISPOSITIVOS

DOS ARTIGOS 71 E 72 DO ATO DAS
DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS, INTRODUZIDOS

PELA EMENDA CONSTITUCIONAL
DE REVISÃO N2 1, DE 1994

(FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO FISCAL)
Proposição: PEe-449 Autor: Poder Executivo

Presidente: Luciano Pazzatto (PFL)
12 Vice-Presidente: Roberto Valadão (PMDB)
2!! Vice-Presidente: Paulo Bernardo (PT)
32 Vice-Presidente: Enivaldo Ribeiro (PPB)
Relatora: Veda Crusius (PSDB)

Titulares Suplentes

PFL

Bloco (PTI PDTI PCdoB)

Giovanni Queiroz Fernando Zuppo

Luiz Buaiz
5 vagas

1 vaga

Sérgio Carneiro

Esther Grossi
Miguel Rossetto
Walter Pinheiro

Alexandre Santos
F1ávioAms

Osmânio Pereira
Vicente Arruda

Welson Gasparini

BasílioVillani
Francisco Rodrigues

Roberto Campos

PT

PDT

PSB

PSDB

Bloco (PPBlPL)

Bloco (PPBlPL)

Eliseu Padilha
José Luiz Clerot
Max Rosenmann

Flávio Derzi
João Ribeiro
Nelson Meurer

Ablardo Lupion Jair Soares
Carlos Melles Luciano Pizzatto
José Rocha Nelson Marquezelli
Paulo Cordeiro Raimundo Colombo

Bloco (PMDBlPSD/PSUPSC)

Fernando Diniz
Pinheiro Landim

Roberto Valadão

Gervasio Oliveira

Severiano Alves

PCdoB

Undberg Farias Ricardo Gomyde

Secretária: Ana Clara Serejo
Local: Serv. Com. Especiais, Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PEC N!!
407196, QUE ALTERA A REDAÇÃO DO ARTIGO

100 DA CONSTITUiÇÃO 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 Clerot (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Ivan Valente
Pedro Wilson
Valdeci Oliveira

Feu Rosa
Marconi Perillo
Nelson Marchezan
Octavio Elísio
Roberto Santos

Alvaro Valle
Augusto Nardes
Bonifácio de Andrada
José Linhares
Roberto Campos
Valdomiro Meger (PFL)



1 vaga

1 vaga

Elton Rohnelt

Bosco França

José Pimentel

Pedro Canedo

Suplentes

Femando Zuppo

3 vagas

Antônio Balhmann
Roberto Brant

Carlos Santana
Jair Meneguelli

Cleonâncio Fonseca
2 vagas

Álvaro Gaudêncio Neto
Carlos Magno

Félix Mendonça
Júlio César

PT

PDT

PPB

PSDB

PMDB

PDT

Bloco (PSBJPMN)

Bloco (PUPSDIPSC)

Bloco (PFUPTB)

Albérico Filho
Eliseu Padilha
Sandro Mabel

Domingos Leonelli
José Aníbal

Célia Mendes (PFL)
Francisco Silva
José Rezende

Bloco (PUPSDIPSC)

Eujácio Simões

Presidente: Miro Teixeira (PDT)
12 Vice-Presidente: Sandro Mabel (PMDB)
2l! Vice-Presidente: Miguel Rossetto (PT)
3l! Vice-Presidente: Célia Mendes (PFL)
Relator: Carlos Alberto (PSDB»

Titulares

1 vaga

Ademir Cunha
Benito Gama
Carlos Alberto (PSDB)
Manoel Castro

Bloco (PSBIPMN)

Maria da Conceição Tavares
Miguel Rossetto

Miro Teixeira

1 vaga

1 vaga

Secretária: Ana Clara Serejo
L.oca: SEnt. Can. Esp. - ftrexD 11, Sala 100-8
Telefones: 318-7555/7063

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A ANALISAR A QUESTÃO
DO DESEMPREGO

Gonzaga Patriota

Secretária: Maria do Amparo Bezerra da Silva
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-7555/7063

Luiz Durão

Bloco (PFUPTB)

Jairo Azi Adauto Pereira
José Rocha Betinho Rosado
Júlio César Cláudio Cajado
Roberto Pessoa Luiz Braga

PMDB

Nicias Ribeiro (PSDB) Pinheiro Landim
Simara Ellery 2 vaga
1 vaga

PPB

Enivaldo Ribeiro José Unhares
Felipe Mendes Marconi Perillo (PSDB)
Sérgio Naya Moacyr Andrade

PSDB

Amon Bezerra Ceci Cunha
João Leão Mário Negromonte

PT

Ivan Valente Alcides Modesto

Eujácio Simões Luiz Buaiz

secretária: Rejane Marques
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-687417067 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A ESTUDAR OS PROJETOS
PÚBLICOS FEDERAIS DE IRRIGAÇÃO E

RECURSOS HíDRICOS 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)
2l! Vice-Presidente: João Leão (PSDB)
32 Vice-Presidente:
Relator: Nicias Ribeiro (PSDB)

Titulares Suplentes

Humberto Costa Inácio Arruda
Paulo Bemardo João Cosar
Sérgio Miranda José Pimentel
Teima de Souza Miguel Rossetto

PPB

Benedito Guimarães Gerson Peres
Enivaldo Ribeiro Lamartine Posella
Eurico Miranda Laprovita Vieira
Felipe Mendes Marcio Reinaldo Moreira
Romel Anízio Roberto Balestra

PTB

José Borba Chico da Princesa

PSB

Alexandre Cardoso Gonzaga Patriota

PL



Proposição: PL 821195 Autor: Renato Johnsson
Presidente: Paulo Bornhausen (PFL)
12 Vice-Presidente: Ibrahim Abi-Ackel (PPB)
2º Vice-Presidente: Salvador Zimbaldi (PSDB)
32 Vice-Presidente: Paulo Cordeiro (PTB)
Relator: Alberto Goldman (PMDB)

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E DAR PARECER
SOBRE OS PROJETOS DE LEI N!2 821195 DO

SR. DEPUTADO RENATO JOHNSSON,
QUE· "REGULAMENTA A EMENDA

CONSTITUCIONAL N!! 8195, E INSTITUI A
pOLíTICA DE EXPLORAÇÃO DOS SERViÇOS

PÚBLICOS DE TELECOMUNICAÇÕES",
N!2 2.648196 DO PODER EXECUTIVO, QUE
"DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO DOS
SERViÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,

A CRIAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃO
REGULADOR E OUTROS ASPECTOS

INSTITUCIONAIS" E DEMAIS APENSADOS

Bloco (PMDBlPSDIPSL)

Suplentes

Antonio Brasil
Zaire Rezende

4 vagas

Cunha Lima
Eujacio Simões
João Pizzolatti

Laprovita Vieira
Ushitaro Kamia

1 vaga

Ricardo Heráclio

Koyu lha
Luiz cartos Hauly

Roberto Rocha
2 vaga(s)

Fernando Ribas Carti

Suplentes

Eliseu Moura
João lesen (PPB)

Magno Bacelar
Mauro Fecury

Mauro Lopes (PMDB)
Rubem Medina

1 vaga(s)

PDT

PSB

Bloco PFUPTB

PSDB

Bloco PMDBlPSDIPSL

Bloco PPB,lPL

Airton Dipp

Alberto Silva
Genesio Bernardino
João Thome Mestrinho
José Pinotti
Mario Martins
Moreira Franco

Leonidas Cristino
Mario Negromonte
Veda Crusius
2vaga(s)

Benedito Guimarães
Fausto Martello
Fetter Junior
Francisco Silva
Jair Bolsonaro
José Egydio

Sérgio Guerra

pedoB

Sércio Miranda Inácio Arruda
Secretária: Maria do Amparo Bezerra da Silva
Local: Servo Corn. Especiais, Anexo 11, Sala 169-B
Telefone: 318-755517063

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 AQUA-

VIÁRIO - CABOTAGEM)

Poroposição: PL. 0846195 Autor: Socorro Gomes
Presidente: Alberto Silva (PMDB)
12 Vice-Presidente: Genesop Bemardino (PMDB)
2º VICe-Presidente: Fausto Martello (PPB)
32 Vice-Presidente: Leonidas Cristino (PSDB)Relator: José Car
los Aleluia (PFL)

Titulares

Chico da Princesa
José cartos Aleluia
José cartos Coutinho
José Car10s Vieira
Lael Varella

. Philemon Rodrigues
Sergio Barcellos

Amaldo Madeira
Domingos Leonelli

Marconi Perillo
Pedro Henry

Renato Johnsson

Arnaldo Faria de Sá.
José Egydio

Júlio Redecker
Laprovita Vieira

Roberto Carnpos
2 vagas

Aloysio Nunes Ferreira
Colbert Martins

Emerson Olavo Pires
Henrique Eduardo Alves

Nan Souza
Ricardo Rique

PT

PSDB

Bloco (PPBlPL)

Bloco (PFUPTB)

Antônio Joaquim Ar aújo
Aroldo Cedraz

José Mendonça Bezerra
Marilu Guimarães

Philemon Rodrigues
Raimundo Santos

1 vaga

Titulares

Fernando Gonçalves
Arolde de Oliveira
José Cartos Aleluia
Luiz Moreira
Maluly Netto
Paulo Bornhausen
Paulo Cordeiro

Alberto Goldman
Edinho Araujo
Edson Adrino
Germano Rigotto
Pedro lrujo
Robson Tuma

Edson Queiroz
Ibrahim Abi-Ackel
Jorge Tadeu Mudalen
Pedro Corrêa
Ricardo Barros
Welinton Fagundes (PL)
5 vagas

João Faustino
Luiz Piauhylino
Narcio Rodrigues
Nelson Marchezan
Salvador Zimbaldi

Milton Temer
Tilden Santiago
Walter Pinheiro

Artindo Chinaglia
João Paulo

Luciano Zica

PT

Cartos Santana Artindo Chinaglia



Adelson Ribeiro
Ademir Lucas

Cipriano Correia
Emerson Olavo Pires

Nícias Ribeiro
Paulo Mourão

Álvaro Gaudênio Neto
Maurício Najar

Osmir Lima
Sarney Filho

Valdomiro Meger
VilmarRocha

PSOB

Bloco (PMOBJPSOIPSL)

Djalma de Almeida César
MarçaJ Filho
Pedro Yves

Robson Tuma
Zaire Rezende

1 vaga

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A EXAMINAR TODAS AS
MATÉRIAS, EM TRÂMITE NESTA CASA,

QUE VERSAM SOBRE AS'ELEiÇÕES DE 1998
E, ESPECIALMENTE, O PROJETO DE LEI

NR 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)
1l! VICe-Presidente: Affonso Camargo (PFL)
2l! VICe-Presidente: Roberto Santos (PSDB)
3l! VICe-Presidente: Padre Roque (PT)
Relator: Carlos Apolinário (PMDB)

TItulares Suplentes

PFL

Carlos ApoIinário
Edinho Araújo
Fernando Diniz
Olavo Calheiros
Pedro lrujo
Wagner Rossi

Affonso Camargo
Benedito de Lira
Corauci Sobrinho
Mendonça Filho
Ney Lopes
Saulo Queiroz

Jayme Santana
Nelson Marchezan
Paulo Feijó
Pimentel Gomes
Roberto Santos
Silvio Torres

2vaga(s)

José Maurício

Pedro Valadares

AmaIdo Faria de Sá
Herculano Anghinetti

Wagner Salustiano

POT

PSSB

PSOB

Gervasio Oliveira

João Coser
Teima de Souza

Miro Teixeira

Bloco (PMOBJPSD/PSL)

Lindberg Farias (PCdoB) Fernando Gabeira (PV)'
Maria Elvira Udia Quinan
1 vaga 1 vaga

Bloco (PPBIPL)

A1zira Ewerton (PSDB)
Jorge Wilson
1 vaga

Iberê Ferreira
Marilu Guimarães
Roberto Jefferson
Zila Bezerra

PCdoB

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 PROVIDÊNCIAS"

Proposição: PL 1.151195 A~: Marta Suplicy

Presidente: Maria Elvira (PMOB)
12 Vice-Presidente: Undberg Farias (PCdoB)
2l! Vice-Presidente: Jorge Wilson (PPB)
32 Vice-Presidente: Salvador Zirnbaldi (PSOB)
Relator: Roberto Jefferson (PTB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)
Fernando Gonçalves

Magno Bacelar
Ursicino Queiroz

1 vaga

Celso Russornanno
Salvador Zimbaldi
Tuga Angerami

Jair Meneguelli
Nilmário Miranda

PT

Osmânio Pereira
Philemon Rodrigues (PTB)

1 vaga

José Genoíno
Marta Suplicy

Aldo Rebelo
João Paulo
Padre Roque
Sandra Starling
Silvio Abreu

Bloco (PTIPOTIPCdoB)

Haroldo Lima
Luiz Eduardo Greenhalgh

Marta Suplicy
Milton Temer

1 vaga

POT PPB

PSB

Fernando Lyra Raquel capiberibe

Secretária: Maria Helena C. de Oliveira
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-68741706617067

Sérgio Carneiro Vicente André Gomes
Benedito Domingos
Bonifácio de Andrada
Gerson Peres
Laprovita Vieira
Prisco Viana

Leopoldo Bessone

PTB

José Janene
4 vagas

Israel Pinheiro



PSB PSB

Femando Lyra Pedro Valadares Gonzaga Patriota Nilson Gibson

PL

Valdemar Costa Neto Luiz Buaiz

Secretária: AngeIa Mancuso
Local: Serv. Com. Especiais, Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER AO
SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO

DE LEI N2 3.710193 QUE -INSTITUI
O CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO"

Proposlçio: PL-3.710193 Autor: Poder Executivo

Presidente: Paulo Gouvêa (PFL)
111 VICe-Presidente: Gonzaga Patriota (PSB)
2ll VICe-Presidente:
311 VICe-Presidente: Pedro Henry (PSDB)
Relator: Ary Kam (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLJPTB)

Bloco (PMDBlPSD/PSL)

Adelson Salvador Carlos Nelson
AryKara Fernando Gabeira (PV)
Barbosa Neto João Thomé Mestrinho
Mário Martins Nair Xavier Lobo
Max Rosenmann Paulo Ritzel
1 vaga Rubens Cosac

Bloco (PPBlPL)

Jarbas Urna AmaIdo Faria de Sá
João Ribeiro Cleonâncio Fonseca
Roberto Balestra Cunha Bueno
Salatiel Carvalho Cunha Urna
Welinton Fagundes José Rezende
Wigberto Tartuce Pedro Canedo

PSDB

Antônio Feijão Ademir Lucas
Jovair Arantes Calso Russomanno
LeOnidas Cristino João Leão
Mário Negrornonte Paulo Feijó
Pedro Henry Simão Sessim

PT
Ar1indo Chinaglia Car10s Santana
GilneyViana Nilmário Miranda
Paulo Bernardo Pedro Wilson

PDT

Renan Kurtz Fernando Zuppo

PCdoB

Sérgio Miranda Aldo Rebelo

Secretária: Edla Bispo
Local: Serv. Com. Especiais, Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706217061

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI

N24.425194, 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-

Proposição: .PL-4.425194 Autor: senado Federal

Presidente: Euler Ribeiro (PFL)
111 VICe-Presidente: Talvane Albuquerque (PFL)
2ll VICe-Presidente: Zulaiê Cobra (PSDB)
3!l Vice-Presidente:
Relator: Pinheiro Landim (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLIPTB)

José A1demir
José Luiz Clerot

4vagas .

Eurico Miranda
Jofran Frejat

Luiz Buaiz
Moacyr Andrada

Nilton Baiano

Márcia Marinho
Osmânio Pereira
Pimentel Gomes

Claudio Chaves
Elton Rohnelt

Fernando Gonçalves
José Rocha

Luciano Pizzatto
Osvaldo Biolchi

Rogério Silva

Bloco (PMDBlPSD/PSL)

Ayres da Cunha
Euler Ribeiro
Iberê Ferreira
José Coimbra
Urna Netto
Roberto Jefferson
1 vaga

Darcísio Perondi
Eliseu Padilha
Genésio Bernardino
José Pinotti
Pinheiro Landim
Saraiva Felipe

Ceci Cunha
Elias Murad
Jovair Arantes

Cunha Bueno
Herculano Anghinetli
José Egydio
José linhares
Pedro Correa
Talvane Albuquerque (PFL)

PSDB

Antônio dos Santos
Arolde de Oliveira

João Carlos Bacelar
Luiz Braga

Maria Valadão
Osório Adriano

1 vaga

A1dir Cabral
Carlos Alberto Campista
Claudio Chaves
Chico da Princesa
José Carlos Vl9ira
Paulo Gouvêa
Zila Bezerra



Rommel Feijó
Vanessa Felippe Eurípedes Miranda

Robson Romero
Zulaiê Cobra

Arlindo Chinaglia
Eduardo Jorge
Humberto Costa

PT

Humberto Costa
2 vagas

De Velasco

PDT

Fernando Lopes

Bloco (PI.JPSD/PSC)

Francisco Rodrigues (PPB)

PCdoB

PCdoB

Agnelo Queiroz Jandira FeghaB

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Serv. Com. Especiais - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7061n062

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER SOBRE O

PROJETO DE LEI N! 4.376193, DO PODER
EXECUTIVO, QUE -REGULA A FALêNCIA,

CONCORDATA PREVENTIVA E A
RECUPERAÇAo DAS EMPRESAS QUE

EXERCEM ATIVIDADE ECONÔMICA
REGIDA PELAS LEIS COMERCIAIS

E DÁ OUTRAS PROVIDêNCIAS-
Proposição: PL nl! 4.376193 Autor: Poder Executivo

Presidente: José Luiz C1erot (PMDB)
111 VICe-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (PPB)
211 VICe-Presidente:
31! VICe-Presidente: Jarbas Uma (PPB)
Relator: Osvaldo BioIchi (PTB)

TItulares Suplentes

Bloco (PFLIPTB)

PPB

PMDB

PSDB

Herculano Anghinetti (PPB)
Nelson Otoch

Aldo Rebelo

José Genoíno
Padre Roque

Waldomiro FIOravante

Bloco (PFLIPTB)

Aracely de Paula Iberê Ferreira
Bonifácio de Andrada (PPB) Paes landim
Corauci Sobrinho Pedrinho Abrão
José Santana de Vasconcellos Ricardo Barros
Mendonça F~ho Roberto Pessoa
Paulo Gouvea Rodrigues Palma
Vicente Cascione VilmarRocha

PMD.

João Almeida Barbosa Neto
Marcelo Barbieri Marisa Serrano
Nicias Ribeiro (PSDB) Maurício Requião
Olavo Calheiros Tetê Bezerra
Roberto Valadão 2 vaga
1 vaga

PPB

A1zira Ewerton Arnaldo Faria de Sá
Jarbas Lima Cunh..., Bu::mo
José Janene José Linhares
Prisco Viana Ricardo Izar
Romel Anízio 1 't):~~'1r:!.

PSDB

Feu Rosa Aécio Neves
Jayme Santana Cipriano Correia
Roberto Santos Paulo FeIjó
Silvio Torres 2 vagas

PT

Aldo Arantes

Secretária: Rejane Marques
Local: Serv. de Com. Esp. -~ li, Sala 169-8
Telefones:318~7~067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA AO ESTUDO DAS REFORMAS
POLfrlCAS, DEVENDO PROPOR, DENTRE

ESTAS, A ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO ELEITO
RAL E MODIFICAÇÕES NA LEGISLAÇÃO
ELEITORAL-PARTIDÁRIA, INCLUSIVE AS

NECESSÁRIAS ALTERAÇÕES NA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL

Presidente: Mendonça Filho (PFL)
111 VICe-Presidente: Ar8cfi,y de Paula (PFL)
21! VICe-Presidente: Jayme Santana (PSDB)
31! VICe-Presidente: Alzira Ewerton (PSDB)
Relator: João Almeida (PMDB)

TItulares .Suplentes

JoãoColaço

Fernando Ribas Carli

João Paulo
Miguel Rossetto Paulo Delgado

WaIdomiro Fioravante Sandra Starling

Adhemar de Barros Filho
Adylson Motta

Raimundo Santos (PFL)

Fernando Diniz
Gilvan Freire

Oscar GoIdoni

Benito Gama
Hugo Rodrigues da Cunha

Paulo Cordeiro
Roberto Pessoa

PT

PSB

PDT

MOton Mendes
sandra Starling

Augusto Viveiros
Francisco Horta
Osvaldo BioIchi
Raul Belém

Ibrahim Abi-Ackel
Jarbas Lima
Valdomiro Meger (PFL)

Danilo de Castro
Jovair Arantes

Dilso Sperafico
Jorge Tadeu Mudalen (PPB)
José Luiz Clerot

Sérgio Guerra

Vicente André Gomes



POT Vânio dos santos Nedson Micheleti

Coriolano SaJes Enio Bacci PDT

Matheus Schmidt Eurípedes Miranda COriolano SaJes Márcia Cibilis Viana

Bloco (PLn'SDIPSC)
Fernando Lopes 1 vaga

Bloco (PUPSDIPSC)
Valdemar Costa Neto Marquinho Chedid Francisco Horta Eujácio Simões

Bloco (PSBlPMN) Bloco (PSBlPMN)

Fernando Lyra Pedro Valadares Sérgio Guerra Ricardo Heráclio

PCdoB PCdoB

Ségio Miranda 1 vaga

Secretário: Sílvio Sousa da Silva
Local: Serv. Com. Especiais-Ana'#) li, Sala 169-B
Telefones: 318-7061n052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA AO ESTUDO DAS MEDIDAS LE
GISLATIVAS QUE VISEM IMPLEMENTAR, NO
BRASIL, AS DECISÕES DA IV CONFER~NCIA

MUNDIAL DA MULHER
Presidente: Rita Camata (PMDB)
12 VICe-Presidente: Fátima Pelaes (PSDB)
2ll Vice-Presidente: Marta Suplicy (PT)
3l! VICe-Presidente: Colores Nunes (PPB)
Relatora: Marilu Guimarães (PFL)

Ttitu...... SUplentes

PFL

Aldo Arantes Haroldo Uma

Secretária: Brooilde Uviero Carvalho de Moraes
Local: Serv. Com. Espec;iais - Anexo li, 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 Meta (PMDB)
111 Vice-Presidente: Edinho Bez (PMOB)
2ll VICe-Presidente: Marconi Perillo (PSDB)
311 VICe-Presidente: Vilmar Rocha (PFL)
Relator: Saulo Queiroz (PFL)

mu...... SUplentes

Bloco (PFL/PTS)
Félix Mendonça Augusto VIVeiros
José Carlos Aleluia Jonival Lucas
Manoel castro José Coimbra
Ney Lopes Uma Netto
Paes Landim Moisés Upnik
Saulo Queiroz Osório Adriano
Vilmar Rocha Roberto Pessoa

PUDB
EdinhoBez AntOnio do Valle
Gennano RigoUo Marcos Uma
Gonzaga Mola Paulo Ritzel
Jurandyr PIlxio 3 vagas
Pedro Novais
SIIu BrallIiro

PPB

DetlmNllo Cunha Bueno
FetIIrJdnior Herculano Anghinettl
JoI6J1n1ne Laprovita Vieira
,,X~~ Márcio Reinaldo Moreira
Osmar LIItio Roberto Campos

PSOB
firmo de CuIro AntOnio Feijão
luiz C8rIoI t-t.uIy Fernando Torres
MM:onI Perillo Octávio Elísio
YedaCNllus 1 vaga

PT
Joeé PImentel João Coser
luizGuIhlk8n Maria Conceição Tavares

Célia Mendes
Fernando Gabeira
Maria VaJadão
Marilu Guimarães
Ursicino Queiroz
Zila Bezerra

Darcísio Perondi
Elcione Barbalho
Maria Elvira
Regina Uno
RitaC8mata
Tetê Bezerra

ceci Cunha
Dalila Figueiredo
Fátima Pelaes
Marcia Marinho
Marinha Raupp
Zulaiê Cobra

Eduardo Jorge
Jandira Feghali
Marta Suplicy
Sérgio Carneiro
Teima de Souza

A1cione Athayde

Carlos Magno
Cláudio Chaves

Costa Ferreira
-Iberê Ferreira
Maurício Najar

Raimundo Santos

Bloco (PMDBlPSDlPSL)

Marisa Serrano
Nair Xavier Lobo

Pedro Novais
Simara Ellery

2 vagas

PSDB

Alzjra Ewerton
Tuga Angerami

Vanessa Felippe
"veda Crusius

2 vagas

Bloco (PTJPDTlPCdoB)

Esther Grossi
Humberto Costa

Marcia CibilisoVl8Il!i.
sandra Starling
Socorro Gomes

PPB

5 vagas



Amaldo Faria de Sá
Dolores Nunes
Herculuano Anghinetti

1 vaga

COMISSÃO EXTERNA

PARA, NO PERíoDO DE 17-12-96 A 17-1-97, PRÓ
MOVER LEVANTAMENTO DO PROCESSO PRO

DUTIVO BÁSICO DA ZONA FRANCA DE MANAUS

Raquel capiberibe Pedro Valadares

secretária: Marlene Nassif
Local: servo Com. Especiais-Anexo li, 8aIa 169-B
Telefones: 318-706717066 Fax: 318-2140

COMISSÃO EXTERNA

DESTINADA A FAZER LEVANTAMENTO DAS
OBRAS INACABADAS DO GOVERNO FEDERAL

Coordenador: Deputado Gar10s Alberto (PSDB)
AroIdo Cedraz (PFL) Femando Ferro (PT)
Gar10s Alberto (PSDB) , Simara Ellery (PMDB)
Cunha Bueno (PPB) ,

Autor: Presidência

Suplentes

José Priante (PMDB)
Luiz Femando (PSDB)

Paudemey Avelino (PPB)
Salomão Cruz (PSDB)

Proposição:
Coordenador: Antônio Feijão (PSDB)

Titulares

A1zira Ewerton (PSDB)
Aníbal Gomes (PMDB)
Antônio Feijão (PSDB)
Cunha Lima (PPB)
Elton Rohnelt (PFL)

COMISSÃO EXTERNA

SEM ÔNUS PARA CÂMARA DOS DEPUTADOS,
PARA EXAMINAR, OS TERMOS E AS

CONDiÇÕES GERAIS DO PROCESSO DE
DESESTATIZAÇÃO DA COMPANHIÀ VALE DO
RIO DOCE - CVRD, INCLUSIVE OS DADOS E

DOCUMENTOS DISPONíVEIS NA CENTRAL DE
INFORMAÇÕES SOBRE 'A EMPRESA,

DESIGNADA'OFICIALMENTE
"SALA DE INFORMAÇÕES"

José Coimbra

PSB

PTB

Etevalda Grassi de Menezes

Luiz Femando (PSDB)
Osmir Lima (PFL)

Paudemey Avelino (PPB)
Socorro Gomes (PCdoB)

Salomão Cruz (PSDB)
samey Filho (PFL)

Sebastião Madeira (PSDB)
Silas Brasileiro (PMDB)

Suplentes

Autor: Presidência

Miro Teixeira (PDT)
Belém (PFL)

Socorro Gomes (PCdoB)
Tuga Angerarni (PSDB)

Proposição:

Coordenador: Miro Teixeira (PDT)

Titulares

COMISSÃO EXTERNA

DESTINADA A AVERIGUAR IN LOCO
A S§TUAÇÃO D~ CONFLITOS DE ,TERR~

NA REGIAO DO PONTAL DO
~ARANAPANEMA,ESTADO DE SÃO PAULO

Coordenador: Luiz Eduardo Greenhalgh (PT)
Titulares Suplentes

Aloysio Nunes Ferreira (PMDB)' ' , Aldo Rebelo (PCdoB)
Benedito Guimarães (PPB) Antônio C. Pannunzio (PSDB)
Femando Gabeira (PV) Augusto Carvalho (PPS)
FemandoZuppo (PDT) Corauzi Sobrinho (PFL)
Gervásio Oliveira (PSB) Femando Ribas Carli (PDT) ,, '
Luiz Buaiz (PL) Geraldo Pastana (PT) ," ,
Nelson Marquezelli (PTB) Gonzaga Patriota (PSB)
Paulo Lima (PFL) Hélio Rosas (PMDB)
Sérgio Arouca (PPS) Hélio Bicudo (PT)
Socorro Gomes (PCdoB) Lamartine Posella (PPB)
Zulaiê Cobra (PSDB) Pedro Canedo (PL)

, Philemon Rodrigues

Secretária: Fátima Moreira
Local: Servo Com. Especiais, Anexo li, Sala 169-B
Telefone: 318-7063

Antônio Brasil (PMDB)
Jair BoIsonaro (PPB)
Haroldo Sabóia (PT)
João Fassarella (PT)

,Secretário: Mário Drausio Coutinho
'LocaI: Servo Com. Especiais, Anexo li, Sala 169-B
'Telefone: 318-706617067

Coordenador: Gilney Viana (PT)

Antônio Brasil (PMDB)
Femando Gabeira (PV)
Gervásio OIiveira'(PSB)
Gilney Viana (PT)
Luciano Pizzatto (PFL)

secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Com. Especiais - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706617067

Coordenador: samey Filho (PFL)

Benedito Guimarães (PPB)
Gar10s Airton (PPB)
Davi Alves SilVa (FlPB)
Gilney Viana (PT)

Secretária: Edla Calheiros Bispo
8eIViço de Corrissões Especiais - Anexo li, Sala 169-B
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

secretário: José Maria Aguiar de Castre>
Serviço de Comissões Especiais - Anexo I, Sala 169-B
Telefones: 318-706117062

COMISSÃO EXTERNA

DESTINADAA ACOMPANHAR OS PROCEDI
MENTOS RELATIVOS À DEMARCAÇÃO DAS

TERRAS INDíGENAS E ÀS QUESTÕES
DECORRENTES DESTE PROCESSO
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