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JOÃO COSER - Apoio ao pleito do Corpo
de Bombeiros do Estado do Espírito Santo sobre
desvinculação administrativa da Polícia Militar.....
WALDOMIRO FIORAVANTE - Rejeição
da proposta govemamental de reforma previdenciária no tocante à extinção de direitos consagrados aos trabalhadores.
ENIO BACCI - Conclamação aos Deputados para apoiamento a projeto de lei proibitivo da
venda de bebidas alcoólicas e cigarros a menores. Necessidade da criação de centro de
pesquisa e tratamento da dependência da nicotina. Maior rigor nas propagandas incentivadoras do uso de bebida alcoólica e do tabaco. Anúncio da apresentação de projeto de
lei sobre a inclusão em currículo escolar de
disciplina sobre saúde pública - riscos do álcool e do tabaco...................................................
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Estados, Municípios e Fundos Constitucionais
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de recursos previstos para o Fundo de Estabilização Fiscal...............................................................
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WELSON GASPARINI - Renegociação
de débitos das Prefeituras Municipais para com
,Q Previdência Social. Participação do Congresso Estadual de Prefeitos Municipais, em
Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.
Descentralização da administração pública.
Maiores investimentos governamentais na
,área de saneamento básico;
PAUDERNEY AVELlNO - Desigualdades
la injustiças sociais como causa da prostituição
ünfantil no País. Correção do desempenho do
Dr. Klinger Costa à frente da Secretaria de Segurança do Estado do Amazonas.
HERMES PARCIANELLO - Campanha
difamatória contra a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.
ARNON BEZERRA - Lançamento do livro Evocação ao Humor, de Dário Maia Coimbra. Protesto contra os processos por erro médico. Melhores condições de trabalho aos médicos e profissionais de saúde.
EURICO MIRANDA - Aprovação, pela Assembléia da República Portuguesa, das compeiências do Conselho das Comunidades Portuguesas
:........................................................
COLBERT MARTINS - Transcurso do
Dia Internacional da Água - 22 de março. Importância da manutenção e preservação dos
mananciais. Necessidade de investimentos básicos para melhoria da qualidade da água no
Nordeste.
LUIZ EDUARDO GREENHALGH - Ocorrência de agressão física a detentas da Peniftenciária Feminina da capital, São Paulo. ..........
CECI CUNHA - Realização do I Seminário Estadual de Reforma Agrária, em Palmeira
dos índios, Estado de Alagoas............................
CUNHA LIMA - Visita da bancada do
PPB do Estado de São Paulo ao Prefeito Celso
Pitta. Conveniência da convocação, pela CPI
dos Precatórios, do Prefeito da capital paulista
para prestação de esclarecimentos acerca das
operações com títulos. Urgente votação, pela
Casa, da Lei da Imprensa.....................................
SOCORRO GOMES - Representação
contra o Ministro Extraordinário de Política
Fundiária, Sr. Raul Jungmann, por omissão de
resposta a requerimento de informações sobre
desapropriação de terras, pagamento de indenizações e utilização de títulos públicos.
B. SÁ - Expediente do Presidente da Associação de Vereadores da Microrregião de Picos dirigido ao Presidente da República para
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recuperação das BR-020, BR-407 e BR-316, no'
Estado do Piauí
.
PAULO ROCHA - Procedimento da Eletronorte em relação aos estudos de impacto
ambiental para duplicação da capacidade de
Tucuruí, Estado do Pará, e em relação aos funcionários da empresa e trabalhadores rurais
expropriados na região
.
VALDIR COLATTO _ Instalação de labaratório de fabricação de vacinas contra hepatite
tipo B em Joinville, Estado de Santa Catarina ..
ÁLVARO VALLE - Posição contrária à
pretendida privatização da Companhia Vale do
Rio Doce _ CVRD
..
AUGUSTO CARVALHO _ Denúncia do
Presidente do Sindicato dos Caminhoneiros sobre as condições dos transportes rodoviários
no País e das relações de trabalho no setor......
ADÃO PRETTO -Injusta condenação imposta pela Justiça à SI" Elenir dos Santos........
ARNALDO FARIA DE SÁ _ Visita a emissoras comunitárias de rádio nos Municípios de
São Paulo e Cubatão
..
PAULO DELGADO _ Editorial "A pressão
americana", publicado pelo jomal Estado de Minas,
sobre as negociações entre o Mercosul e o Nafta.....
WOLNEY QUEIROZ _ Conotação polftica
da ameaça de morte ao Sr. João Luiz, Presidente da Câmara Municipal de Maceió, e da
perseguição ao Prefeito Carlos Alberto Canuto,
do Município de Pilar, ambos integrantes do
PDT alagoano
.
EDINHO BEZ _ Balanço positivo da Caixa Econômica Federal relativo ao exercício financeiro de 1996. Aprovação, pelo Conselho
Curador do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço - FGTS, de suplementação de crédito
destinado à habitação popular e à infra-estrutura básica
.
JOÃO NATAL (Pela ordem) - Elogios à
Presidência da Casa pelo cumprimento de dispositivo regimental, com a realização de sessões
com Ordem do Dia em data anterior a feriado......
ANTONIO FEIJÃO _ Noticiário veiculado nas imprensas da Guiana Francesa e do
Estado do Amapá acerca do domínio, por
grupos guerrilheiros surinameses, de garimpo
situado na fronteira da Guiana Francesa com o
Suriname. Posicionamento do Itamaraty perante o fato
.
GERALDO PASTANA _ Falta de abastecimento de energia elétrica no Município de
Santarém, Estado do Pará
.
CONFÚCIO MOURA - Caráter burocrático
da nova instrução normativa estabelecedora de
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critérios para os contratos de convênios entre o
Govemo Federal e as Prefeituras Municipais.
ALEXANDRE SANTOS - Aplausos ao Sr.
Hugo Canellas Filho, Prefeito do Município de
Iguaba Grande, Região dos Lagos do Estado do
Rio de Janeiro, pela viabilização do projeto de repovoamento do camarão-rosa da lagoa de Araruama, para atendimentos aos pescadores artesanais da região.
DÉRCIO KNOP - Agravamento do impasse entre o Brasil e a Argentina em tomo da livre
entrada e da comercialização, no País, de medicamentos fabricados naquela nação......................
LAEL VARELLA - Apresentação, por promotores da campanha O Amanhã de Nossos Filhos, de iniciativa da TFP - Tradição, Família e
Propriedade, de representação junto ao Ministério Público Federal e ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para impedimento, via Iiminar, da pretendida exibição, anunciada pela revista Amiga, de cenas sacrnegas pela TV Manchete na telenovela Chica da Silva.
FAUSTO MARTELLO - Responsabilidade do
Governo Federal na fiscalização das estradas e diminuição do índice de acidentes rodoviários no País.
OCTÁVIO ELíSIO - Resultados positivos
da visita do Governador Eduardo Azeredo, do
Estado de Minas Gerais, ao Canadá para o desenvolvimento mineiro.
NEDSON MICHELETI - Exemplo de eficiência e modernidade da Seguradora da Caixa
Econômica Federal - SASSE SEGUROS. Apoio
à expansão da empresa na venda de s~ur~ .....
LEÔNIDAS CRISTINO - Adoção, pelo Governo Federal, de uma política de viabilização do
setor ferroviário do País
.
VÂNIO DOS SANTOS - Rejeição do veto
aposto pela Prefeita Municipal Ângela Amin, de Fl0rianópolis, Estado de Santa catarina, à proposta
sobre obrigatoriedade de instalação de equipamentos de segurança em agências bancárias
.
CANDINHO MATTOS - Fatores determinantes do atraso no pagamento de aluguéis resldenciais no Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. Urgente implantação, pelo Governo Federal, de
programa destinado à aquisição da casa própria.....
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AGNELO QUEIROZ - Apuração, pela Comissão de Direitos Humanos da Casa, de denúncia sobre abusos cometidos pelo Banco do Brasil
contra seus funcionários........................................
SANDRO MABEL - Desenvolvimento urbano dos Municípios do Estado de Goiás.
MARTA SUPLlCY _ Celebração de convê-
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nio entre a empresa Avon e o Governo do Estado
de São Paulo para implementação do projeto
SIM - Saúde Integral da Mulher.
SERAFIM VENZON - Êxito do processo
eletrônico de votação no Estado de Santa Catarina. Posse do Desembargador Dr. José João. Superávit da balança comercial catarinense.
JORGE TADEU MUDALEN - Transcurso
do Dia Mundial da Água - 22 de março. Cumprimentos a programas, entidades, associações e
organizações mantenedoras da batalha pela
conscientização permanente em defesa da recuperação e manutenção dos recursos hídricos.
Regulamentação do Conselho Nacional dos Recursos Hídricos.
V - Grande expediente
JAIR BOLSONARO - Repúdio ao tratamento dispensado pelo Presidente da República
à brasileira participante de ato terrorista no exterior. Competência do Congresso Nacional para
demarcação de reservas indígenas.
ARNALDO FARIA DE SÁ - Conotação
política da morosidade na tramitação da reforma da Previdência no Senado Federal. Protesto contra alterações propostas naquela Casa
legislativa.
VALDEMAR COSTA NETO (Como Líder)Requerimento de informações ao Ministério da
Fazenda sobre a emissão de títulos mobiliários
pelo Governo Federal.
PRESIDENTE (Michel Temer) - Convocação dos Deputados ao plenário para registro de
presença.
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MAURO LOPES (Pela ordem) - Denúncia

do Presidente do Sindicato dos Caminhoneiros
07978

ROBSON ROMERO - Urgente adoção de
medidas governamentais para reversão da crise
das Santas Casas de Misericórdía
..

07978

ENIVALDO RIBEIRO - Sugestões para
contenção da crise da agroindústria sucroalcoo.
leira no Estado da Paraíba

07979

ALDO ARANTES - Apuração, pela Câmara
dos Deputados, de denúncias de irregularidades
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no processo de privatização da Companhia Vale
do Rio Doce.

sobre as condições do transporte rodoviário no
País........................................................................
AUGUSTO NARDES (Pela ordem) - Solicitação ao Secretário da Receita Federal, Everardo
Maciel, de ampliação do prazo para opção pelo
Simples.
VI- Ordem do Dia
PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
de requerimento para apreciação em regime de
urgência do Projeto de Lei Complementar nll 26,
de 1995, que estabelece a Região Metropolita-
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na de Brasília e disciplina o respectivo sistema
administrativanetropolitano.
Transferência do presente item para o último lugar da pauta.
PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
do Recurso nll 74, de 1996, solicitando seja submetido ao Plenário o Projeto de Lei nll 3.536-C,
de 1993, que cria cargos no Grupo-Processamento de Dados no Quadro Permanente de Pessoai da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 91! Região.
Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
INOCÊNCIO OLIVEIRA, MARCONI PERILLO,
WAGNER ROSSI, LUCIANO ZICA...................
PRESIDENTE (Michel Temer) - Aprovação do recurso.....................................................
PRESIDENTE (Michel Temer) - Votall
ção do Recurso n 76, de 1996, solicitando
seja submetido ao Plenário o Projeto de Lei
nll 125, de 1995, que acrescenta parágrafo ao
art. 13 da Lei nll 125, de 1995, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da
prestação de serviços públicos previsto no art.
175, da Constituição Federal, e dá outras providências.
PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação de requerimento de retirada da pauta do
Recurso nll 76, de 1996.......................................
Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
INOCÊNCIO OLIVEIRA, MARCONI PERILLO,
WAGNER ROSSI, JOSÉ MACHADO, ODELMO LEÃO, RODRIGUES PALMA.
PRESIDENTE (Michel Temer) - Aprovação do requerimento.
Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ.
PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação do Recurso nll a9, de 1996, solicitando
seja submetido ao Plenário, em apreciação
preliminar, o parecer da Comissão de Finanças e Tributação pela inadequação financeira
e orçamentária do Projeto de Lei nll 3.52a-B,
de 1993, que cria cargos no Grupo-Processamento de Dados no Quadro Permanente de
Pessoal do Tribunal Regional do Trabalho da
l' Região.
Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
INOCÊNCIO OLIVEIRA, WAGNER ROSSI,
MARCONI PERILLO, JOSÉ MACHADO,
ODELMO LEÃO, SANDRO MABEL.
PRESIDENTE (Michel Temer) - Rejeição do recurso.
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07917

Encaminhamento da matéria ao Arquivo..
PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
do Recurso nll 99, de 1996, solicitando seja
submetido ao Plenário o parecer da Comissão
de Finanças e Tributação pela inadequação financeira e orçamentária do Projeto de Lei nll
3.541-B, de 1993, que cria cargos do GrupoProcessamento de Dados no Quadro Permanente de Pessoal do Tribunal Regional do Trabalho de 141 Região
.
Usaram da palavra para orientação
das respectivas bancadas os Srs. Deputados INOCÊNCIO OLIVEIRA, MARCONI
PERILLO, WAGNER ROSSI, ODELMO
LEÃO, JOSÉ MACHADO, SANDRO MABEL, JOSÉ MACHADO
.
PRESIDENTE (Michel Temer) - Rejeição do recurso
..
Encaminh~mento da matéria ao Arquivo..

oaooo

PRESIDENTE (Michel Temer) - Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nll
2.319, de 1996, que institui o número único
de registro de identidade civil e dá outras
providências
..
Usou da palavra para proferir parecer
ao projeto, em substituição à Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público, o Sr. Deputado SANDRO MABEL.
.
Usou da palavra para proferir parecer
ao projeto, em substituição à Comissão de Finanças e Tributação, o Sr. Deputado ARNALDO MADEIRA
.

oaooo

oa001
oa001
Oa001

oa001

oa002

oa003

Usou da palavra para proferir parecer
ao projeto, em substituição à Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, o Sr.
Deputado ELlSEU PADlLHA
.

oa004

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado INOCÊNCIO OLIVEIRA
.

oa004

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
de requerimento de adiamento, por duas sessões, da discussão do Projeto de Lei nll 2.319,
de 1996
.

oa005

Usou da palavra para encaminhamento
da votação o Sr. Deputado LUIZ EDUARDO
GREENHALGH
.

oa005

Usou da palavra pela ordem o Sr. GEDDEL
VIEIRA LIMA
.

oa005

oaooo

PRESIDENTE (Michel Temer) - Aceitação
de emenda ao requerimento para adiamento por
uma sessão da discussão do Projeto de Lei n2
2.319, de 1996
..

oa005

oaooo

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado SANDRO MABEL.
..

oa005

07999
07999

Oa999
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Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados PEDRO
VALADARES, MARCONI PERILLO, ODELMO
LEÃO, INOCÊNCIO OLIVEIRA, LUIZ BUAIZ, ARLINDO VARGAS....................................................
PRESIDENTE (Michel Temer) - Aprovação
do requerimento.
PRESIDENTE (Michel Temer) - Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei Complementar n2 142-C, de 1992, que determina os
casos em que forças estrangeiras possam transitar pelo território nacional ou nele permanecer
temporariamente.
Encerramento da discussão.
Aprovação do projeto, nos termos do inciso
11 do art. 149 do Regimento Interno.......................
Determinação de retorno da matéria ao Senado FeooraL.......................................................
PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
de requerimento para apreciação em regime de
urgência do Projeto de Lei Complementar n2 26,
de 1995, que estabelece a Região Metropolitana
de Brasília e disciplina o respectivo sistema administrativo metropolitano......................................
Usaram da palavra para encaminhamento
da votação os Srs. Deputados AUGUSTO CARVALHO, INOCÊNCIO OLIVEIRA.
PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
de requerimento de retirada do requerimento
para apreciação em regime de urgência do Projeto de Lei Complementar n2 26, de 1995................
Aprovação do requerimento.
Apresentação de proposições: CHICO VIGILANTE E OUTROS, ADHEMAR DE BARROS FILHO, HAROLDO SABÓIA, LUIZ CARLOS HAULY E OUTROS, JOÃO COSER, ARLlNDO VARGAS, ABELARDO LUPION E OUTROS,
ALOYSIO NUNES FERREIRA E OUTROS, PADRE ROQUE, VALDECI OLIVEIRA, UBIRATAN
AGUIAR E AÉCIO NEVES, ROBSON ROMERO,
FERNANDO FERRO E PEDRO WILSON, JARBAS LIMA, SANDRA STARLlNG, LUIZ ALBERTO, FERNANDO GABEIRA.
VII- Comunicações Parlamentares
BENEDITO GUIMARÃES - Transcurso do
121 2 aniversário de fundação do jornal A Provfncia do Pará - 25 de março.
FERNANDO FERRO (Pela ordem) - Apresentação de projeto de lei sobre determinação,

08005
08006

08006
08006
08006
08006

08006

08007

08008
08008

08008

08041
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na tramitação de processos, de segredo de justiça às vítimas de crimes sexuais.
CHICO VIGILANTE - Transcurso do
262 aniversário de fundação da cidade-satélite de Ceilândia, no Distrito Federal - 26
de março.
ARMANDO ABíLlO - Balanço positivo da
visita do Presidente Fernando Henrique Cardoso
ao Estado da Paraíba para participação da cerimônia de encerramento do seminário Projeto
Nordeste.
ROBERTO VALADÃO _ Pronunciamento
do Vereador Ronaldo Rodrigues Ribeiro, de Alegre, Estado do Espírito Santo, sobre a falência
econômica da região.
DALILA FIGUEIREDO _ Assinatura pelo
Governo do Estado de São Paulo e a Avon
de protocolo de cooperação para implementação do programa Saúde Integral da Mulher
- SIM.
ELIAS MURAD _ Anúncio do nascimento
do bebê da Deputada Laura Cameiro. Transcurso do 1432 aniversário de fundação da Escola
Estadual Governador Milton Campos, antigo Colégio Estadual de Minas Gerais.
ARNALDO MADEIRA (Pela ordem) _ Empenho do Governo Federal e do Governo Estadual na melhoria do sistema viário da Região Metropolitana de São Paulo.
VIII- Encerramento
2 _ ATO DA PRESID~NCIA
_ Constituir Grupo de Trabalho, destinado a
efetuar a consolidação da legislação com vistas a
identificar e reduzir, se for o caso, o número de
leis em vigor, em face de sua multiplicidade e repetição.
3 _ PORTARIAS N2s 17 a 20, da Primeira
Secretaria, referentes a credenciamento de entidadas de classe
.
4 - DIVERSOS
a) Departamento de Rnanças - Prestações
de contas analíticas do Fundo Rotativo, referentes
aos meses de dezembro de 1996 e janeiro de 1997.
b) IPC - Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos e de Consultoria.
5 - MESA
6 - LíDERES E VICE-LíDERES
7 - COMISSÕES
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Ata da 26ª Sessão, Solene, Matutina,
em 25 de março de 1997
Presidência dos Srs. Michel Temer, Presidente; Paes de Andrade; Jandira Feghali;
Haroldo Lima; § 2º do artigo 18 do Regimento Interno
1- ABERTURA DA SESSÃO
(Às 10 horas e 27 minutos)
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus e em nome do povo
brasileiro iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da
sessão anterior.

11- LEITURA DA ATA
O SR. FREIRE JÚNIOR, servindo como 2º Secretário, procede à leitura da ata da sessão antecedente, a qual é, sem observações, aprovada.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Passase à leitura do Expediente.
O SR. HAROLDO LIMA, servindo como 1º Secretário procede a leitura do seguinte

111 - EXPEDIENTE
MENSAGEM Nº 361
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 61 da Constituição Federal, submeto à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do
Senhor Ministro de Estado da Educação e do Desporto, o texto do projeto de lei que "Regulamenta o
parágrafo único do art. 49 da Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996".
Brasília, 21 de março de 1997. - Fernando
Henrique Cardoso.
Apense-se ao PL n 2 2.871197
Em 25-3-97. - Presidente.
EM N2 73
Brasília, 11 de março de 1997
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
A Lei n2 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
em seu art. 49 trata da questão das transferências
de alunos entre instituições de ensino superior, deixando, no entanto, para legislação específica, o tratamento das transferências ex officio de estudantes
funcionários públicos federais e membros das Forças Armadas e seus dependentes.

A matéria que era tratada na Lei nº 7.037, de 5
de outubro de 1982, revogada pela mencionada Lei nº
9.394, está a exigir disciplinamento urgente, para dirimir dúvidas já levantadas neste início de período letivo.
Por essas razões, submeto à consideração de
Vossa Excelência o anexo anteprojeto de lei que
visa assegurar a transferência de estudantes na situação que menciona, independentemente de época
e da existência da vaga.
Respeitosamente. - Paulo Renato Souza, Ministro de Estado da Educação e do Desporto.
PROJETO DE LEI N2 2.899, DE 1997
Regulamenta o parágrafo único do
art. 49 da Lei n2 9.394, de 20 de dezembro
de 1996.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A transferência ex officio a que se refere o parágrafo único do art. 49 da Lei nº 9.394, de
20 de dezembro de 1996, será efetivada entre instituições vinculadas a qualquer sistema de ensino,
em qualquer época do ano e independentemente da
existência de vaga, quando se tratar de servidor público federal civil ou militar estudante, ou seu dependente estudante, se requerida em razão de
comprovada remoção ou transferência de ofício,
que acarrete mudança de domicílio para o município onde se situe a instituição recebedora, ou localidade mais próxima desta.
Parágrafo único. A regra do caput não se
aplica quando o interessado na transferência se
deslocar para assumir cargo efetivo em razão de
concurso público, para a assunção de cargo eletivo, de cargo comissionado ou função de confiança.
Brasília,
AVISO Nº 420 - SUPRARlC. CIVIL
Brasília, 21 de março de 1997
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília- DF
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Senhor Primeiro S~retário,
Encaminho a essa \Secretaria Mensagem do
Excelentíssimo Senhor Presidente da República relativa a projeto de lei que. "Regulamenta o parágrafo
único do art. 49 da Lei n2 9.394, de 20 de dezembro
de 1996".
i
Atenciosamente. - Clóvis de Barros Carvalho, Ministro de Estado qhefe da Casa Civil da Presidência da República.
I

OFfclOS
Do Sr. Deputado Michel Temer, Presidente
da Câmara dos Deputados, nos seguintes termos:
SGM/P n2 218
Brasília, 25 de março de 1997
Excelentíssimo Senhor
Confúcio Moura

.

Senhor Deputado,
Faço retomar às mãos do eminente colega a
Proposta de Emenda à Constituição de autoria de
Vossa Excelência que "Altera o Capítulo 11, do Título
VI, da Constituição", por não conter número de assinaturas indicado no inciso I do artigo 201 do Regimento Interno.
No caso de complementação do número das
assinaturas, a proposta deverá ser reapresentada diretamente em sessão plenária.
Aproveito a oportunidade para renovar manifestação de apreço. - Michel Temer, Presidente.
Do Sr. Deputado Inocêncio Oliveira, Líder
do PFL, nos seguintes termos:
Ofício n2 540-PFU97
Brasília, 19 de março de 1997
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que os Deputados José Carlos Vieira e Vic Pires Franco permutam
entre si as vagas que ocupam corno suplentes na
Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente
e Minorias, e na de Finanças e Tributação, respectivamente.
Atenciosamente. - Deputado Inocêncio Oliveira, Líder do PFL.
Defiro.
Em 25-3-97. - Michel Temer, Presidente.
Do Sr. Deputado Geddel Vieira Lima, Líder.
do Bloco Parlamentar PMDB/PSDIPSL, nos seguintes termos:
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OF/GAB/1IN2 198
Brasília, de março de 1997
Senhor Presidente,
,-_
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado
Marçal Filho passa a participar, na qualidade de Titular, da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, em substituição ao Deputado
Udson Bandeira.
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. - Deputado Geddei Vieira Lima, Líder do Bloco PMDB/PSD/PSL.
Defiro.
Em 25-3-97. - Michel Temer, Presidente.
Do Sr. Deputado Aécio Neves, Líder do
PSDB, nos seguintes termos:
OF. PSDB/llNll 847197
Brasília, 19 de março de 1997
Senhor Presidente,
Venho solicitar a Vossa Excelência a gentileza
de destituir o Deputado Almino Affonso, corno membro titular, da Comissão destinada a analisar a Proposta de Emenda Constitucional n2 96-A/92, que trata da Reforma da Estrutura do Poder Judiciário.
Atenciosamente. - Deputado Aécio Neves, Líder do PSDB.
Defiro.
Em 25-3-97. - Michel Temer, Presidente.
OF.PSDBII1N2 950/97
Brasília, 19 de março de 1997
Senhor Presidente,
Venho solicitar a Vossa Excelência a gentileza
de determinar a substituição do Deputado Hilário
Coimbra pelo Deputado Pimentel Gomes, como
membro suplente, na Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional.
Atenciosamente. - Deputado Aécio Neves, Líder do PSDB.
Defiro.
Em 25-3-97. - Michel Temer, Presidente.
Do Sr. Deputado José Machado, Líder do
Bloco Parlamentar PT/PDTIPCdoB, n08 seguintes termos:
Ofício nll 14197
Brasília, 19 de março de 1997
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Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para indicar o Deputado Udson Bandeira (PMDB)
para integrar, como titular, em substituição ao Deputado Wagner Rossi (PMDB), a Comissão de Ciência
e Tecnologia, Comunicação e Informática, a pedido
do Líder do PMDB, Deputado Geddel Vieira Lima.
Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. - Deputado José Machado, Líder do Bloco PT/PDTIPCdoB.
Defiro.
Em 25-3-97. - Michel Temer, Presidente.
Oficio n2 15/97
Brasília, 20 de março de 1997
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para indicar os Deputados Alcides Modesto (PT),
Fernando Ferro (PT) José Pimentel (PT), Inácio Arruda (PCdoB), e Sérgio Carneiro (PDT) para integrarem, como titulares, a Comissão Especial destinada
a apreciar o Projeto de Lei nU 1.673/96, que autoriza
o DNOCS, Departamento Nacional de Obras Contra
a Seca, a doar açudes. Como suplentes, indico os
Deputados Haroldo Lima (PCdoB), Humberto Costa
(PT), Jaques Wagner (PT), Marcelo Déda (PT) e
Wolney Queiroz (PDT).
Ao ensejo reitero a Vossa Excelência protesto
de estima e consideração.
Atenciosamente, Deputado José Machado, líder do Bloco PT/PDTIPCdoB.
Oficio n2 1421PT
Brasília, 20 de março de 1997
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para indicar o Deputado Luiz Mainardi (PT - RS)
para integrar, como suplente, em substituição ao Deputado Miguel Rossetto (PT - RS), a Comissão
Especial destinada a proferir parecer à Proposta
de Emenda à Constituição nll 96, de 1992, que "Introduz modificações na estrutura do Poder Judiciário".
Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos da mais alta estima e elevada consideração.
Deputado José Machado, Líder do PT.
Defiro.
Ern 25-3-97. - Michel Temer, Presidente.
Do Sr. Deputado Odelmo Leão, Líder do
PPB, nos seguintes termos:

Ofício

n2
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357/97
Brasília, 11 de março de 1997

Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência
pelo Partido Progressista Brasileiro - PPB, o Depu.tado José Linhares como titular, para integrar a Comissão Especial destinada a apreciar e proferir parecer ao projeto de Lei nº 1.673, de 1996, do Poder
Executivo, que "autoriza o Departamento Nacional
de Obras Contra a Seca - DNOCS, a doar, a estados, municípios e outras entidades públicas, os açudes que especifica.
Atenciosamente. - Deputado OdeImo Leão
Líder do PPB.
'
Do Sr. Deputado Paulo Heslander, Líder do
PTB, nos seguintes termos:
Ofício nQ 65/97
Brasília, 18 de março de 1997
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência, nos termos regimentais, para integrarem a Comissão Especial destinada a examinar todas as matérias, em trâmite nesta Casa, que versam sobre as eleições de 1998 e,
especialmente, o Projeto de Lei n!2. 2.695/97, que
"estabelece normas para as eleições de 3 de outubro de 1998 e dá outras providências", os Senhores
Deputados Leopoldo Bessone e Israel Pinheiro Filho, como Titular e Suplente, respectivamente.
Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e apreço. - Deputado Paulo Heslander, Líder do PTB.
Of. n!2. 074/97-LPL
Brasília, 18 de março de 1997
Senhor Presidente
Tenho a satisfação de indicar a V. Ex!. o Deputado Valdemar Costa Neto para integrar, como titular, e o Deputado Luiz Buaiz, como suplente, a Comissão Especial destinada a examinar todas as matérias, em trâmite nesta Casa, que versam sobre as
eleições de 1998 e, especialmente, o Projeto de Lei
n!2. 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·.
Sendo o que se apresentava para o momento,
reitero a V. Ex!! meus protestos de elevado apreço e
distinta consideração. - Deputado Valdemar Costa
Neto, Líder do Partido Liberal.
Do Sr. Deputado Henrique Eduardo Alves,
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, nos seguintes termos:
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Of. nSl22-P/97-CCJR
Brasnia, 19 de março de 1997
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as providências regimentais cabíveis, o Projeto de Lei nSl
1.435-8196, apreciado por este Órgão Técnico nesta
data.
Aproveito o ensejo para renovar a Vossa Excelência meus protestos de elevada estima e consideração - Deputado Henrique Eduardo Alves, Presidente.
Do Sr. Deputado Luiz Carlos Hauly, Presidente da Comissão de Finanças e Tributação,
nos seguintes tel'l1)os:

Of. P-nSl11/97
Brasília, 19 de março de 1997
Senhor Presidente,
Comunico a V. ExA, para os fins previstos no
art. 54, 11, do Regimento Interno, que esta Comissão
concluiu pela inadequação financeira e orçamentária
do Projeto de Lei nSl 4.291/93, do Tribunal Superior
Eleitoral.
Cordiais saudações. - Deputado Luiz carlos
Hauly, Presidente.
Of. P-nSl12/97
Brasnia, 19 de março de 1997
Senhor Presidente.
Comunico a V. ExA, para os fins previstos no
art. 54,11, do Regimento Interno, que esta Comissão
concluiu pela inadequação financeira e orçamentária
do Projeto de Lei nSl 4.292/93, do Tribunal Superior
Eleitoral.
Cordiais saudações. - Deputado Luiz Carlos
Hauly, Presidente.
Of. P-nSl13197
Brasnia, 19 de março de 1997
Senhor Presidente,
Comunico a V. Ex-, para os fins previstos no art.
54, 11, do Regimento Interno, que esta Comissão c0ncluiu pela inadequação financeira e orçamentária do
Projeto de Lei nSl4.696194, do Tribunal Superior Eleitoral.
Cordiais saudações. - Deputado Luiz carlos
Hauly, Presidente.
Of. P-nSl14/97
Brasnia, 19 de março de 1997
Senhor Presidente,
Comunico a V. Ex-, para os fins previstos no
art. 52, 11 e 58, do Regimento Interno, que esta Comissão concluiu pela adequação financeira e orça-

mentária do Projeto de Lei nSl 1.385/95, do Sr. Domingos Dutra, e do PL n2 2.156/96, apensado; pela
inadequação financeira e orçamentária do PL n2
1.979/96, apensado, e, no mérito, pela rejeição de
todos.
Cordiais saudações. - Deputado Luiz Carlos
Hauly, Presidente.
Of. P-nSl15197
Brasnia, 19 de março de 1997
Senhor Presidente,
Comunico a V. ExI, para os fins previstos no art.
54, 11, do Regimento Interno, que esta Comissão concluiu
pela inadequação financeira e orçamentária do Projeto
de Lei n21.524196, do Sr. Álvaro Gaudêncio Neto.
Cordiais saudações. - Deputado Luiz carlos
Hauly, Presidente.
Do Sr. Deputado Vicente Arruda, Presidente
da Comiasão de Seguridade Social e Família, nos
seguintes termos:
Ofício nSl126/97-P
Brasília, 20 de março de 1997
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos
do artigo 163, inciso I, do Regimento Interno, declarei, na Reunião Ordinária de hoje, dia 19-3-97, prejudicado o Projeto de Lei n2 2.279/96, do Sr. Jorge
Wilson - que -dispõe sobre a obrigatoriedade de as
embalagens comerciais de produtos derivados do tabaco estamparem informação das doenças que seu
uso possa provocar-, nos termos do parecer do Relator Deputado Elias Murad, cópia anexa.
Atenciosamente. - Deputado Vicente Arruda,
Presidente.
COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL
E FAMfuA
PROJETO DE LEI

~ 2.279,

DE 1996

Dispõe sobre a obrigatoriedade de
as embalagens comerciais de produtos
derivados do tabaco estamparem informação das doenças que seu uso possa
provocar.
Autor: Deputado Jorge Wilson
Relator: Deputado Elias Murad

1- Relatório
A proposição em análise tem o propósito de
obrigar as empresas produtoras a colocar, nas embalagens de cigarros, informações referentes a todas as doenças relacionadas com o tabagismo.
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Destaca também o projeto que as referidas informações deverão estar destacadas e apresentadas de forma legível.
Justifica o autor que as atuais restrições impostas à propaganda e ao consumo em lugares públicos
são ainda muito tímidas e que, a despeito do imenso
prejuízo financeiro e social que o fumo impõe à sociedade, muito pouco tem sido feito no sentido de
desestimular e coibir tal prática.
Nesse sentido, o projeto contribuiria para um
maior alerta aos consumidores sobre os riscos atinentes ao hábito de fumar e para a diminuição das
suas nocivas conseqüências na sociedade.
Além desta Comissão, este Projeto de Lei foi
distribuído à Comissão de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias e à Comissão de Constituição e Justiça e de Redação.
No prazo regimental não foram oferecidas
emendas ao Projeto de Lei.
É o relatório.

11- VOTO DO RELATOR
Sem dúvidas, são por demais louváveis os objetivos do eminente colega, Deputado Jorge Wilson,
ao propor meios dt:' aumentar a consciência dos indivíduos a respeito dos riscos que envolvem o hábito
de fumar e das suas terríveis conseqüências para a
sociedade.
É realmente impressionante, como afirma o
ilustre autor, a indiferença com que a nossa sociedade trata do hábito do tabagismo, não obstante as
evidências negativas advindas do vício de fumar e
as estatísticas demonstrativas do grande número de
vidas aniquiladas a cada aQo.
Entretanto, acreditamos que com a recente
aprovação da Lei n2 9.294/96, decorrente de projeto
de nossa autoria, e da sua regulamentação, através
do Decreto nll 2.018196, ficam contemplados os nobres propósitos do autor a respeito deste assunto.
De fato, nesta legislação recentemente promulgada, consta, especificamente, que as advertências
sobre os males do cigarro devem ser mudadas a
cada seis meses, inclusive elencando-se as principais enfermidades provocadas pelo vício do tabagismo.
Ademais, estabelece o art. 163, inciso I, do Regimento Intemo dessa Câmara dos Deputados, que
consideram-se prejudicadas a discussão ou a votação de qualquer projeto idêntico a outro que já tenha
sido aprovado ou rejeitado na mesma sessão legislativa, ou transformado em diploma legal.
Desta forma, apesar de louvarmos a intenção
do nobre colega Deputado Jorge Wilson, manifesta-
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mo-nos, obrigatoriamente, pela prejudicialidade do
Projeto de Lei n2 2.279/96.
Sala da Comissão, 8 de janeiro de 1997. - Deputado Elias Murad, Relator.
Do Deputado João Henrique, Presidente da
Comissão de Viação e Transportes, nos seguintes termos:

Cf. P-7/97
Brasília, 19 de março de 1997
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 133, eaput, do Regimento Interno, comunico a V. E~ que a
Comissão de Viação e Transportes, em reunião ordinária realizada hoje, rejeitou o Projeto de Lei n2
2.000, de '1996, do Sr. Nilton Baiano, que "dispõe
sobre multas por infrações no trânsito, estabelecendo a responsabilidade do pagamento dos seus respectivos valores ao condutor do veículo".
Atenciosamente. - Deputado João Henrique,
Presidente.
Dos Sra. Líderes, nos seguintes termos:

REQUERIMENTOS
REQUERIMENTO
(Do Deputado Augusto Carvalho)
Requer urgência para apreciação do
Projeto de Lei Complementar nll 26195.
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 155 do Regimento Interno, requeremos a V. ~ a apreciação em regime de urgência do Projeto de Lei Complementar n2 26195 de autoria do Deputado Augusto· Carvalho, e apensação do
Projeto de Lei do Senado n2 101196, de autoria dos
Senadores lris Rezende e José Roberto Arruda, que
estabelece a Região Metropolitana de Brasília e disciplina o respectivo sistema administrativo metropolitano.
Sala das Sessões, 20 de março de 1997. - Augusto Carvalho - PPS - Aécio Neves - Líder do
PSDB - Inocêncio Oliveira - Líder do PFL - Valde- .,
mar Costa Neto - Líder do PL - Luciano Zica Vice-Líder do Bloco Parlamentar (PT/PDTIPCdoB)
Geddel Vieira Uma - Líder do Bloco Parlamentar
(PMDBlPSDIPSL).

Defiro. Apense-se o PLP nlI26195 ao PLP
nlI147197. Oficie-se ao primeiro requerente.
Em 25-3-97. - Michel Temer, Presidente.
Do Sr. Deputado Paulo Rocha, nos seguintestermos:
Senhor Presidente,
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Estando em tramitação os Projetos de Lei nll
1.268195, dos nobres Deputados Arolde de Oliveira e
Roberto Magalhães, que Ndispõe sobre a complementação de aposentadoria aos ex-servidores da
extinta autarquia federal denominada L10yd BrasileiN
ro e o de nIl 2.821/97, de minha autoria, que Ndispõe
sobre a complementação de aposentadoria aos exservidores da extinta autarquia federal denominada
Serviços de Navegação da Amazônia e de AdminisN
tração do Porto do Pará , projetos que tratam sobre o
mesmo assunto, apenas diferenciando a origem funcional, requeiro a V. ~, nos tennos dos arts. 142 e
143 do Regimento Intemo da Câmara dos Deputados,
a tramitação conjunta das referidas proposições.
Sala das Sessões, 18 de março de 1997. Paulo Rocha - PT/PA.
Indefiro, nos termos do art. 142 do
RICO. Oficie-se ao requerente.
Em 25-3-97. - Michel Temer, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Finda a
leitura do expediente, passa-se à

IV - HOMENAGEM
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Esta
sessão é destinada a homenagear os 75 anos da
fundação do Partido Comunista do Brasil. A proposição foi apresentada pelos nobres Deputados Ricardo Gomyde, Haroldo Lima e Humberto Cost~.
Antes de registrar as minhas palavras de homenagem ao Partido Comunista do Brasil, quero I'&gistrar a presença de uma delegação de membros
do Congresso americano, chefiada pelo Deputado
Tom Bliley, que visita o nosso País. Nossos cumprimentos à delegação, e a homenagem da Câmara
dos Deputados aos seus ilustres componentes.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - sr§s e
Srs. Parlamentares, as circunstâncias de homenagearmos os 75 anos de fundação do Partido Comunista do Brasil revela bem algo que se respira hoje no
País, que é exatamente essa pluralidade democrática,
ensejadora das mais variadas tendências políticas.
Reconheço a árdua luta que os membros do
Partido Comunista do Brasil tiveram desde a sua
fundação; não foram poucas as dificuldades. Diria
que os que persistiram na sustentação desse partido
de significado exclusivamente ideológico foram verdadeiros heróis da política brasileira.
É muito fácil, muitas e muitas vezes, estar debaixo do manto protetor de um partido político compatível com as aspirações do momento, mas é difícil,
dificílimo estar pugnando por um partido político que,
muitas vezes, encontra resistências de governos e
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de poderosos. De modo que a minha manifestação
inaugural, antes de conceder a palavra ao primeiro
orador, é de saudação a esses heróis do Partido Comunista do Brasil pela luta que encetaram ao longo
do tempo.
Faço aqui mais uma profissão de fé: profissão
de fé democrática, a profissão de fé segundo a qual,
a partir de agora e para todo o sempre, tenhamos a
possibilidade de que os partidos de natureza ideológica possam fazer adequadamente a sua pregação
e tenham sempre a oportunidade legal e constitucional de sobreviver e de pregar.
Minha saudação, portanto, ao Partido Comunista do Brasil, aos seus ilustres fundadores e integrantes.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo a palavra, para falar como autor da proposição, ao nobre Deputado Ricardo Gomyde. (Palmas.)
O SR. RICARDO GOMYDE (Bloco/PCdoB PRo Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados, convidados, camaradas,
amigos, o Deputado Haroldo Lima é autor da proposição e deveria falar após o meu discurso, mas decidiu que apenas eu, para acelerarmos os trabalhos e
como Deputado mais novo da bancada, falarei como
autor do requerimento.
O partido mais antigo do Brasil, com a trajetória
histórica mais rica de experiência e lutas, é também
o partido da juventude, das novas idéias projetadas
para o futuro.
Nenhum partido foi tão combatido e perseguido. Poucos dos seus anos passaram-se na legalidade. Centenas de dirigentes e militantes seus foram
assassinados, presos e torturados. Mas sempre
emergiu dessas provações renovado, demonstrando
uma combatividade e garra exemplares.
A história do PCdoB confunde-se com a das lutas populares em todo o período de sua existência.
se buscarmos a marca de sua trajetória, vamos encontrá-Io sempre nas trincheiras de defesa das liberdades democráticas, da soberania nacional e dos direitos sociais.
Esteve sempre na linha de frente do combate à
tirania, fosse ela civil, como o Estado Novo, fosse
militar, como a que emergiu do golpe de 1964. Esteve sempre à cabeça das grandes lutas patrióticas e
pelo desenvolvimento do País, como a campanha O
Petróleo é Nosso. Esteve sempre na luta pela organização unitária dos trabalhadores e sua aliança
com os' setores progressistas por uma vida justa
para o povo brasileiro. Ergueu sempre com força as
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bandeiras da luta popular, como a da reforma agrária, a qual foi o primeiro partido a empunhar, ainda
nos idos dos anos 30.
Quando os ventos da reação, fortalecida com a
queda da União Soviética e do Leste Europeu, comaçaram a soprar com intensidade redobrada,
anunciando o fim do socialismo no mundo, o partido
não perdeu a cabeça. Estudou e debateu com afinco
as causas da crise do socialismo, buscou aprender
com as experiências anteriores e teve a audácia de
apresentar um programa socialista para o Brasil,
como resposta ao projeto neoliberal hoje dominante
entre nós, no qual expressou todo o acúmulo de experiências e uma análise crítica e autocrítica do passado, com franqueza, com sinceridade, com objetividade. Naquele momento, proclamou com ousadia a
sua consigna: O tempo não pára; o socialismo vive!
Nesse documento histórico, o partido mostrou
toda a sua maturidade, numa análise que não se
centra no próprio umbigo, mas conclama todas as
forças progressistas à união em defesa da democracia, da liberdade, da Pátria e dos direitos dos trabaIhadores e dos excluídos. Mostrou, também, audácia
em proclamar que a história continua, a despeito dos
ideólogos que preconizam o seu fim, e que o futuro é
dos lutadores pelas causas populares, a despeito
dos revezes e da correlação de forças desfavoráveis
existente hoje em dia.
Uma campanha insidiosa tenta apresentar os
comunistas como relíquias de um passado morto, dinossauros sobrevivendo à sua própria era. No entanto, os países ex-socialistas que efetuaram a transição de volta ao capitalismo conhecem bem, hoje,
os horrores que se escondem sob o paraíso aparente das vitrines iluminadas e dos sonhos de consumo
transmitidos pela televisão - o desemprego, a miséria, a exclusão social, a criminalidade crescente, que
são como tumores cancerígenos corroendo o interior
desse sistema.
Em contrapartida entre os países que optaram
por continuar a construir o socialismo, a China é hoje
o que mais se desenvolve no mundo; Cuba, além de
resistir valorosamente ao bloqueio e pressões econômicas impostas pela única superpotência mundial,
cresceu este ano a taxas maiores do que quaisquer
outros países americanos; a Coréia do Norte se lança a um projeto de industrialização intensiva sem paraleio no mundo.
No Brasil, o PCdoB se encontra na trincheira
avançada de resistência ao neoliberalismo capitaneado entre nós pelo Governo Fernando Henrique
Cardoso. Aqui se intenta o maior projeto entreguista
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da história, de que são exemplos a venda da Vale do
Rio Doce, a quebra dos monopólios do petróleo, das
telecomunicações, da energia e da navegação, de
cabotagem, setores estratégicos para o desenvolvimento nacional. Aqui se intenta a implantação de um
Estado Mínimo para os trabalhadores, com a retirada da responsabilidade. do Govemo no planejamento
e execução das políticas públicas na área social e a
privatização, sob o nome de contrato de gestão, da
saúde e da educação, mercantilizando áreas que
não podem ser administradas gerencialmente, e a
formação de um Estado Máximo para o capital, ocupado em assegurar a sua reprodução ampliada e em
utilizar recursos dos contribuintes para salvar banqueiros falidos, como é o caso do Proer.
O projeto dos novos liberais, entre nós, passa pela cassação de direitos históricos e previdenciários dos servidores e garantias trabalhistas,
pelo enfraquecimento dos sindicatos e da organização popular. E exatamente por isso passa também pela restrição à democracia, com novas regras eleitorais que impeçam o funcionamento de
partidos historicamente ligados às causas populares, que dificultam a eleição de candidatos que tenham como base o voto de opinião, que possibilitem o predomínio inconteste do poder econômico.
Extremamente simbólico dessa reação é o episódio recente da reeleição, que quebra uma tradição
democrática republicana e permite, na forma em
que foi aprovada na Câmara, que os neocandidatos, o Presidente, Governadores e Prefeitos, façam campanha pela sua continuidade no poder
sem se desincompatibilizarem, montados na máquina do Estado, possibilitando um clientelismo em
escala nunca dantes imaginada.
Contra esse projeto, o Partido Comunista do Brasil propugna a mais ampla aliança dos setores progressistas, dos partidos de oposição, das organizações de trabalhadores e populares, das personalidades
democráticas, patrióticas e defensores dos direitos sociais e apresenta à discussão de todas essas forças
um programa que aponta no rumo do socialismo.
Um partido maduro, com pleno domínio da longa
experiência histórica vivida, o partido mais antigo do
Brasil, um partido jovem, que se projeta para o futuro
com audácia e combatividade. Esse é o retrato fiel do
Partido Comunista do Brasil, que hoje homenageamos
pela coerência, finneza e vitalidade que demonstra.
Era o que tínhamos a dizer, (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Mich~1 Temer) - Para falar em nome do Bloco Parlamentar PMDB/PSD/PSL,
concedo a palavra ao Deputado Adelson Salvador.
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O SR. ADELSON SALVADOR (Bloco/PMDB ES. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr-s e Srs. Deputados, coube a mim, designado
pelo Líder da minha bancada, Deputado Geddel
Vieira Lima, homenagear os 75 anos do Partido Comunista do Brasil, o mais duradouro partido em pleno funcionamento em nosso País, com a sua aguerrida bancada de Deputados Federais e milhares de
militantes em todos os Estados da Federação.
Esta, por si só, é uma marca que o distingue
na história do Brasil, quem sabe mundial. Aqui, onde
a tradição partidária ainda não vingou, num País em
que os partidos mudam ao sabor das conveniências,
das marolas e dos humores econômicos e governamentais, existe uma força política que mantém vivos
os seus ideais, buscando concretizá-los com muita
habilidade e disposição.
Fundado em 25 de março de 1922, num momento em que a humanidade apostava todas as
suas fichas nos ideais modernos, buscando relacíonar as conquistas da ciência às artes e aos destinos
espirituais da própria vida humana, o Partido Comunista do Brasil traduziu este momento justamente
trazendo à cena política as camadas mais desprezadas pelas elites brasileiras: os operários.
A década de 20 trouxe à luz, em todo o mundo,
novas idéias que refletiam também uma nova con-,
cepção de homem. Em alguns casos, muito daquela
fé salvacionista, de uma confiança cega no futuro e
na ciência, ocasionaram muitas tragédias e sofrimentos.
É a década da Semana de Arte Moderna, em
que parte dos seus artistas logo se filiaram aos
ideais libertários que ecoavam da Europa.
Naqueles primeiros anos, foi difícil atuar nas
condições que os comunistas sempre desejaram,
com plenas liberdades. O partido sofreu perseguições de toda ordem. Em razão disso, a divulgação das
idéias marxistas no Brasil sofreu um grande atraso,
o que prejudicava o próprio País, já que não se pode
compreender o funcionamento do capitalismo e as
suas seqüelas sem referência teórica de Marx, matriz de tantas esperanças.
A contribuição dos comunistas à compreensão
do Brasil, da nossa formação corno Nação, foi-se
destacando entre os intelectuais e os artistas. Toda
uma gama deles é parte fundamental da nossa cultura, como Oswald de Andrade, Portinari, Mário Pedrosa, Mário Schemberg, Jorge Amado, Niemeyer e
tantos outros.
A história da repressão e da perseguição à Iivre manifestação de idéias, a partir de 1922, confun-
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de-se com a própria história dos comunistas brasileiros. Eles nunca optaram pela clandestinidade, pelos
esconderijos, sempre perseguiram a liberdade e o
direito de atuar à luz do dia, como hoje fazem no
Brasil, prestando a contribuição ao cenário político
brasileiro.
A trajetória política do Partido Comunista sempre esteve associada à defesa dos interesses nacionais. É uma marca que não se pode negar: a defesa
do petróleo e da Amazônia. A luta contra o fascismo,
contra a ditadura, época em que se abrigaram no
MDB, ao lado de personalidades como o nosso eterno Presidente Ulysses Guimarães, fazendo parte da
grande frente política pelas liberdades democráticas.
A atuação do PCdoB está marcada pela cobrança de um projeto de Nação, pela defesa de um
Brasil soberano, que é uma das condições de todos
os seus gestos políticos nesta Casa. Esta defesa
contém alertas importantes acerca dos riscos que
corremos quando nos empolgamos com idéias que
facilmente são definidas na Câmara dos Deputados
e que muitas vezes não representam de fato as verdadeiras necessidades do País.
O quadro político contemporâneo, em todo o mundo, vai insinuando um projeto de futuro ideoIogizado que
devemos questionar. Fala-se no mercado como se
este fosse uma religião que tudo pode e determina.
Mas o que é mesmo o futuro? Quem pode, em
sã consciência, prevê-lo com tanta propriedade?
Acredito eu que só os fanfarrões. Em nome do futuro, cercearam as liberdades, perseguiam idéias, cometeram as mais cruéis injustiças. Não falo só dos liberais, mas também a própria esquerda já cometeu
este equívoco. Já é tempo, então, de aprendermos
com os nossos erros, 'de lidarmos com a nossa própria fragilidade humana. Contra a concepção de um
mercado que pode tudo, é preciso defender os mecanismos de controle que preservem os mais fracos
da vontade de poder dos mais fortes. É preciso defender os direitos dos trabalhadores, sobretudo man.ter de pé o ideal de igualdade e fraternidade entre os
homens, para que não seja tão banal a exclusão a
que são submetidos milhões de seres humanos em
todo o mundo, fenômeno que a chamada globalização impõe aos países periféricos da África e das
Américas, dentre eles o nosso Brasil.
O PCdoB tem esse mérito de saber distinguir a
repercussão nefasta dessas concepções. Presta,
com isso, uma grande contribuição à qualidade dos
debates políticos no Congresso Nacional.
Ao completar 75 anos, tenho certeza de que a
disposição dos companheiros do PCdoB está redo-
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brado. Podemos perceber isso no rosto de cada um
de vocês. Em nome do meu partido, PMDB, no do
Líder da minha bancada e no do Presidente do meu
partido, que preside esta sessão - se assim posso
fazer -, quero saudar o Partido Comunista do Brasil
pelos seus 75 anos. (Palmas.)
Durante o discurso do Sr. Adelson Salvador, o Sr. Michel Temer, Presidente, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Paes de Andrade, § 2 Q do artigo 18
do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) - Antes
de conceder a. palavra ao Deputado Paes Landim,
quero congratular-me com os Deputados e Deputadas do PCdoB, com a direção desse partido, com
seus militantes e dizer que, nestes 75 anos, as lutas
Iibertárias da Pátria se confundiram com a postura e
com as lutas do Partido Comunista do Brasil.
Aqui deixo as nossas congratulações, em
nome da Direção Nacional e no dos militantes do
PMDB, mas quero também saudar esta figura extraordinária de homem público, de postura altiva e
sempre vertical: João Amazonas. (Palmas.)
Quantas energias cívicas palpitam no coração
deste bravo homem, que tem aquele estofo moral e
político intacto. Em todas as lutas Iibertárias e de sacrifícios deste País, na defesa da soberania nacional, está João Amazonas, segurando a sua bandeira, defendendo-a ao lado dos jovens. Ele exibe uma
juventude perene, defendendo a sua bandeira e o
seu ideário nas praças públicas, nos sindicatos e
nas universidades.
Quando o nosso País estava mergulhado num
estado discricionário que oprimia o povo e humilhava
a Nação, tivemos somente uma tribuna: MDB e os
militares do PCdoB. Uma tribuna de contestação
aberta, ostensiva ao regime militar, nesta Casa do
Congresso Nacional, numa hora traumática na vida
deste País.
O PCdoB se dividiu na história das suas lutas:
urna parte ficou na Oposição institucional, abrigada
na nossa legenda; a outra foi para a luta dos grandes sacrifícios. A que ficou aqui teve de contestar,
como contestou, com bravura, as práticas antidernocráticas. Numa hora em que o Congresso Nacional
deixara de ser Poder para ser um subpoder, para ser
aquele poder humilhado e homologatório da vontade
plena e potenciária de um Executivo arrogante (palmas); numa hora em que o Congresso Nacional já
não era coberto pelas imunidades parlamentares,
porque as prerrogativas tinham sido confiscadas prerrogativas e predicamentos -, hora obscurantista em
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que esta Casa se transformava pela censura, numa espécie de túmulo do pensamento político do Brasil, aqui se
ouvia a voz altiva, forte, dos Deputados do, PCdoB, que
se abrigavam sob a legenda do PMDB.
A minha saudação aos que, junto comigo - alguns ainda estão aqui, outros já não estão entre nós
-, confraternizaram-se com as nossas lutas contra o
arbítrio. O PMDB foi construído para combater o arbítrio, para restaurar a dignidade da vida pública brasileira, mas, ao nosso lado, sempre estiveram os militantes do PCdoB. Enfim, a minha saudação aos
que já não estão entre nós, aos que tombaram na
luta de todos os sacrifícios, aos que andaram no seu
intinerário pisando espinhos e cardos, sangrando
nas mãos e os pés. A saudação do meu partido, dos
nossos militantes e da direção nacional, que quero
fazer, finalmente, com o pensamento de José do Patrocínio: "Sempre que um homem encarnou o seu
ideário e foi sacrificado por ele, o sangue do seu
martírio é a aurora do seu triunfo·.
Era o que tinha a dizer. (Palmas.)
Concedo a palavra ao Deputado Paes Landim,
pelo PFL.
O SR. PAES LANDIM (PFL - PI) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, o Partido da Frente liberai não poderia deixar de estar presente nesta manifestação a respeito da fundação do Partido Comunista Brasileiro.
O grande filósofo Karl Popper, num dos últimos
textos de sua vida, disse que só se sentia liberal, no
significado que a essa palavra lhe emprestam os anglos-saxões, no sentido de valorizar e não apenas
aceitar divergências que representam a adversidade
de idéias e o pluralismo.
Confesso a V. Exã , Sr. Presidente, que em
matéria ideológica sou liberal, no sentido ·poperiano· e, embora não tenham sido poucas as vezes
que aqui combati e divergi de algumas idéias e
posturas, entendo que as esquerdas em geral, o
socialismo em particular e, em nosso caso, o velho
Partido Comunista Brasileiro, de maneira muito especial, deram uma enorme, valiosa e significativa
contribuição à vida política de nosso País, a despeito da perseguição implacável e de todas as adversidades de que está juncada a história de sua
militância política.
Desejaria citar a palavra de um professor de
formação marxista que sempre admirei e recomendei a meus alunos, que é Leôncio Basbaum, quando
afirmou que a fundação do Partido Comunista do
Brasil, em março de 1922, se deu num ano rico de
conteúdo para a história do nosso País. Esse fato,
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aparentemente sem repercussão, já que passou
despercebido da grande imprensa, restrito ao ambiente operário, mostra que o proletariado brasileiro
começava a se destacar e a se distinguir como classe social no conjunto da sociedade brasileira. Dizia
o autor.
MComo é fácil de compreender, o nascimento do PCB não foi obra do acaso. Ao
contrário, resultou, como em toda parte, do
crescimento do capitalismo; da formação
das grandes empresas industriais, das difíceis condições de vida do proletariado e
das camadas mais pobres da população;
das experiências obtidas nas lutas por reivindicações econômicas e políticas próprias, para melhorar aquelas condições de
vida; e, finalmente, da necessidade de encontrar uma filosofia que oferecesse ao
operariado uma orientação política e urna
perspectiva de futuro:
Sr. Presidente, tanto os oradores que lhe antecederam, quanto V. E~, ressaltaram em especial a
luta de João Amazonas e o papel do partido. Os que
me seguirão vão trazer vários outros detalhes importantes sobre a fundação do PCB e sobre o seu papel
ao longo da trejetória histórica do nosso País, inclusive suas utopias, ao longo desses 75 anos.
Eu, no entanto, vou-me limitar a retratar as experiências que vivi quando estudante no Rio de Janeiro, entre 1957 e 1960, quando acompanhei de
perto a ação do Partido Comunista Brasileiro e dos
intelectuais, professores e artistas que pertenciam a
seus quadros. Ressalto em primeiro lugar a contribuição dada à luta contra o nazi-fascismo, de que resultou, depois de redemocratização de 1945, a conquista nas urnas de 15% dos votos válidos do Distrito Federal, em Pernambuco e em São Paulo, com
votação expressiva também no Amazonas, e em
Alagoas, Sergipe, Bahia, o antigo Estado do Rio de
Janeiro, Rio Grande do Sul, Goiás e Mato Grosso.
Acompanhei também de perto o que foi a legenda
romântica e a grande vida dramática de Luiz Carlos
Prestes, responsável pelo grande triunfo de 1945,
eleito que foi Senador por três Estados. Além do
mais, foi ele a grande vítima do Estado Novo, encarcerado pela ditadura em 1935, quem propiciou uma
das mais belas páginas da advocacia brasileira,
quando seu Advogado, Sobral Pinto, cansado de ver
indeferidos os sucessivos habeas corpus que impetrara em seu favor, resolveu, como seu último recurso, apelar para a lei de proteção aos animais, tal a
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dureza com que Prestes era tratado na prisão. A sua
libertação foi um momento importante para a democracia brasileira, e ele, seguramente, um dos responsáveis pela realização do pleito de 1945.
O regime democrático falhou quando, o Governo do Marechal Dutra, permitiu a cassação dos mandatos dos Parlamentares comunistas que tinham
abrilhantado a Constituinte de 1946, como o próprio
Prestes, Jorge Amado, Mário Schemberg, João
Amazonas e tantos outros que enriqueceram a história do Parlamento brasileiro. Essa cassação levou o
partido novamente à clandestinidade e, depois, à prisão de Prestes, que só voltou à vida pública depois
da anistia concedida por Juscelino Kubitschek. Foi
nessa época que, em companhia do hoje Juiz Carlos
Femando Mathias de Souza, assisti na ABI a uma
conferência em que Prestes discorria, para um grupo
fechado de estudantes, sobre a política de desenvolvimento industrial do ex-Presidente Juscelino Kubitschek, discutindo se essa política seria capaz de solucionar a desigualdade de renda no Brasil. Durante três
ou quatro horas, o Senador, como era chamado por uns,
embora outros preferissem chamá-lo de General ou de
camarada, ficou à disposição da platéia que assistia sua
palestra, articulada por um grande líder político que conheci pessoalmente, e com que convivemos na Faculdade Nacional de Direito, Divaldo Siqueira.
Alguém perguntou a Prestes o que ele achava
da construção de Brasília, pois vivíamos o auge da
discussão sobre a mudança da Capital. E, com sua
reconhecida sagacidade, respondeu que o Presidente tinha prestado um grande serviço à democracia,
ao País, e às liberdades públicas, concedendo anistia aos comunistas, e que por isso entendia não ser
a hora de se discutir o mérito da mudança para Brasília. Mas acrescentou: MEu, se fosse governo, pegaria o dinheiro de Brasília e construiria mais 50 grandes indústrias no Brasil M. Essa era a sua posição na
época. Ele não conheceu Brasília, depois disso, mas
a sua resposta mostra a sua acuidade e a sua presença nos acontecimentos diários do País.
Depois, no Governo Jânio Quadros, quando se
começou a discutir a chamada Mverdade cambial M,
Divaldo Siqueira nos reuniu com um grupo de estudante de economia da UNE e lhe perguntamos:
MQual a posição de Prestes, você que conversa diariamente com ele? E a resposta veio rápida: MOlha,
Prestes... a grande dúvida, a verdade cambial defrontada com a política de Juscelino Kubitschek, o
Velho está estudando e acha que a verdade cambial
pode destruir a indústria nacional, mas ele ainda
está formulando a posição definitivaM. O que sabía-
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mos era através da leitura dos jornais ligados ao partido, especialmente o semanário Novos Rumos,
que nos dava indicações muito importantes sobre a
vida intelectual daquele tempo no Rio de Janeiro.
Nessa época, tínhamos a oportunidade de conhecer
figuras interessantes da política. Certa vez, na porta
do Hotel Serrador, lembro-me de Prestes conversando com Amaral Peixoto. Por isso, quero lembrar também uma figura fascinante nos meios estudantis e
intelectuais, que foi Milton Coelho da Graça, um dos
mais talentosos jornalistas brasileiro e outros como
Aparício Torely, o Barão de Itararé, e Paulo Mota
Lima, Deputado Estadual apaixonado pelo PCB, assim como Sinval Palmeira, advogado dos mais briIhantes no Rio de Janeiro, Jacob Gorender, Maurício
Grabois e Mário Alves, figuras que marcaram épo~
em meu período de estudante no Rio de Janeiro.
Para encerrar, contarei dois episódios que envolvem duas figuras do mundo intelectual: a cronista
Eneida e a atriz Maria DeUa Costa. A primeira foi antiga militante do partido e escrevia sempre na Imprensa Popular. O episódio se passou no Kremlin,
durante uma visita de artistas e intelectuais à União
Soviética e me foi contada por Carlos Mathias.
Quando o premier Kruschev entrou na sala para cumprimentar os participantes, encontrou Eneida bebendo
uísque, que, juntamente com vodca, cerveja e vinho,
estava sendo servido a todos. Brincando, o líder soviético perguntou a Eneida: "Por que não está bebendo vodca? E ela, que era muito irreverente, respondeu: "Camarada, estou aqui homenageando os
velhos militantes do Partido Comunista escocês".
Kruchev riu muito e com ele todo mundo se divertiu.

radentes e o ambiente universitário propiciavam ao
Rio de Janeiro da minha época. Portanto, mais do
que justa a homenagem que, neste instante, se
presta à fundação do velho Partido Comunista do
Brasil.
O Partido da Frente Liberal não poderia deixar
de estar presente a esta solenidade, na certeza de
que o velho Partido Comunista do Brasil, com os
ideais de seus líderes, e independentemente das divergências que continuaremos a ter, estará sempre
contribuindo para enriquecer o debate político e parlamentar em nosso País.
O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) Concedo a palavra ao nobre Deputado Haroldo
Lima, do PCdoB, que falará como autor do requerimento.
O SR. HAROLDO LIMA (Bloco/PCdoB - BA.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sr'ls e Srs. Deputados, é uma alegria muito grande
para todos nós, comunistas, esta sessão ter sido
aberta pelo Presidente Michel Temer, com as palavras que S. Ex" nos dirigiu, e estar sendo presidida
agora por V. Ex", Deputado Paes de Andrade, nosso
velho amigo, companheiro de muitas lutas no Brasil
e no Ceará.
Sr. Presidente, Sr'ls e Srs. Deputados, o aniversário que hoje celebramos é o do agrupamento
político mais antigo no Brasil, o que tem, como partido, a vida contínua mais extensa de toda nossa história, a mais sofrida, perseguida, dramática e, também, empolgante. Os 75 anos do Partido Comunista
do Brasil, celebrados nesta Casa, constituem fato
para análise e reflexões.

O episódio que envolve Maria DeUa Costa,
símbolo da beleza no B~asil daquela época, ocorreu
durante a visita de uma delegação de artistas de
toda América Latina a Mao-Tsé Tung. Os jornais registraram que o velho Mao cumprimentava cerimoniosamente um por um os mais de vinte artistas presentes. Mas, quando chegou a Maria DeUa Costa
apesar de sua dureza revolucionária, apesar de ser
um grande combatente, mas muito sensível à beleza
feminina, não resistiu e disse: "Mas como é bonita!"
A minha geração, independentemente de qualquer
conotação político-partidária, era fascinada por essas figuras que tinha um passado e um legado de lutas no Partido Comunista, artistas e intelectuais com
quem convivíamos diariamente, através da imprensa
ou de debates nas universidades. Foi um momento
muito rico na vida do Rio de Janeiro.
Nunca tivemos a oportunidade, em BrasOia, de
reeditar aqueles grandes momentos que o Palácio Ti-

A vida de três quartos de século do Partido Comunista do Brasil está profundamente vinculada a
quase toda a história do século XX no Brasil. Surgida no final do século XIX, a República brasileira desenvolveu-se de fato no curso do século XX, que assim é, no Brasil, o século da República. Foi um passo progressista em nossa história, tendo surgido, em
última instância, do desdobramento de dois movimentos avançados: a luta contra a escravidão e a
luta contra a monarquia. Mas a República brasileira
nascente chega ao século XX com um cortejo de traços característicos atrasados, herdados da fase anterior do País. Destacam-se entre esses a presença
estrangeiraespoliadora, um retrógrado sistema latifundiário, um regime oligárquico que estratificava o
domínio das elites e uma discriminação ampla contra
os trabalhadores.
A presença estrangeira e a mentalidade colonial tiveram origem no longo tempo do Brasil- Colô-
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nia e no tempo do Império, dirigido por príncipes estrangeiros. A ruptura com o Império levo,u, de imediato, à cópia de outros modelos alienígenas, como
o da Federação de Estados, artificialmente transplantado dos Estados Unidos. Até o nome da nova
Nação importamos do Norte, e ela inicialmente se
chamou Estados Unidos do Brasil.
O partido confrontou-se, desde o início de sua
existência, com todos esses fatores. A presença estrangeira foi vista como obstáculo tão significativo à
afirmação nacional, que o. partido chegou a caracterizar essa situação brasileira como a de um País semicolonial, o que era conceitualmente errado, mas
revelava a percepção partidária de que existia no
Brasil uma questão nacional.
A questão nacional no Brasil vem se desdo-

~~~~~~~on~~~~~~~~a~ ~=~~:U~:~d~:~:~;~
inalterado o conflito de interesses.

Batalhas importantes o partido travou, praticamente o tempo todo, tratando dessa questão. O manifesto-programa da grande frente popular organizada pelo partido em 1935, a Aliança Nacional Libertadora, que chegou a ter 1.600 núcleos pelo Brasil,
prognosticava à certa altura o não-pagamento das
dívidas imperialistas. O próprio conceito de imperiaIismo foi introduzido na movimentação política brasileira pelos quadros do PCdoB.
Nessa frente nacional, outra jornada memorável do povo brasileiro em que o partido teve papel de
destaque foi a campanha. -O petróleo é nosso-. A
disputa na década de 50 era, como até hoje o é,
com os antigos trustes de petróleo, as multinacionais
ou transnacionais de hoje. Técnicos americanos de
escol já haviam se pronunciado pela inexistência de
petróleo no Brasil. E a idéia de aqui criar-se uma estatal do petróleo chocava fundo com o interesse imperialista. E a Petrobras surgiu, como afirmação brasileira, no bojo de uma das maiores e mais empolgantes campanhas nacionalistas já feitas pelo nosso
povo, a que proclamava: -O Petróleo é nosso-.
A República, adentrando no século XX, não
trouxe para cá as antigas capitanias hereditárias,
mas seus sucedâneos, o latifúndio e as sesmarias.
O latifúndio vem com todo um sistema de relações
atrasadas, que submete o homem do campo a uma
vida alienada, sem perspectiva de progresso. O partido chegou também a caracterizar essa situação
como semifeudal; caracterização imprópria, mas que
acentuava existir no Brasil uma questão camponesa,
que exigia a desmocratização da propriedade da ter-
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ra. O partido introduziu pela primeira 'vez na luta política no País a bandeira da reforma agrária.
Apetrechado dessas idéias, o partido foi aos
camponeses, aos sem-terra e aos com pouca terra e
lhes encaminhou, durante décadas, a aliança operária-eamponesa. No programa da Aliança Nacional Libertadora, lido a 30 de março de 1935, no Teatro
João Caetano, no Rio de Janeiro, por um então comunista chamado Carlos Lacerda, estava escrito o
objetivo da divisão das terras entre todos os que a
trabalham.
O período anterior a 1964 encontrou o partido
apoiando as ligas camponesas e já também o nascente movimento por sindicalização rural. A luta que
hoje travam os sem-terra, com inteira justeza em objetivos e métodos, é a expressão de causas profundas e é a forma que hoje toma uma luta de larga tradição progressista em nosso País.
A organização política da República acomodou
oligarquias pelos Estados afora e estabeleceu métodos que estratificavam os governos das elites. O
partido naturalmente confrontou-se com o poder oligárquico nos diferentes pontos do País, mas, quando o Movimento Revolucionário de 1930 eclodiu, voltando-se contra as oligarquias e seus métodos anacrônicos de gerir as coisas públicas, o partido não
teve sensibilidade para compreendê-lo. Fez uma
avaliação sectária do processo em curso, ajuizandoo como de caráter burguês e furtando-se a emprestar preciosas contribuições ao movimento de 1930,
que terminou entre nós com o voto a bico-de-pena,
introduziu a Justiça Eleitoral, o voto secreto e o voto
feminino. Era o sectarismo introduzindo-se no nosso
meio e acometendo-nos de esquerdismo a famosa
-doença infantil do comunismo-, como disse Lênin.
No final de 1935, deu-se a insurreição em Natal, Recife e no Rio de Janeiro. Um govemo revolucionário popular chega a organizar-se em Natal. O
Banco do Brasil foi expropriado e o dinheiro distribuído com a população. Mantimentos foram recolhidos
e entregues ao povo. Mas a insurreição falhou. Não
se apoiou num movimento popular amplo, mas numa
articulação de quartéis. Não representava uma aspiração sentida do povo, mas um voluntarismo estranho às possibilidades reais. Injunções estrangeiras
não contribuíram para uma avaliação mais realistas
das condições existentes, o que poderia ter acontecido, mas permitiram o exagero das análises propícias.
A repressão então desencadeada, segundo Leôncio
Basbaum, -não encontra paralelo em nossa história...Os governos das elites assumiram algumas vezes, nesses três quartos de século, formas ditatoriais

Março de 1997

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

abertas, com frontal usurpação do poder político. Foram os casos do Estado Novo, de 1937, e da ditadura militar, de 1964. Em ambos, o partido resistiu com
determinação, aprofundando sua militância clandestina e arrostando prisões, torturas, desaparecimentos e assassinatos. Ponto elevado dessa atitude paradigmática foi a Guerrilha do Araguaia, definida por
João Amazonas, o seu articulador principal, em depoimento nesta Câmara dos Deputados como mais
um elo na longa cadeia das gloriosas lutas populares
do Brasil - Cabanagem, Guararapes, Canudos,
Contestado, Caldeirão, Revolta da Chibata, Zumbi
dos Palmares, Revolução dos Alfaiates, Araguaia e,
hoje, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem
Terra.
Na longa luta contra as oligarquias e pela democratização do Poder, o partido também se colocou na disputa eleitoral desde 1945, e sempre que a
liberdade existente assim permitiu. Em 1945, o partido disputa cargos eletivos com sua legenda própria.
Partido Comunista do Brasil, consegue 10% dos votos, elege quinze Deputados Federais e um Senador
para a Constituinte de 1946. Nas eleições de 1947,
passa a ser majoritário em alguns dos mais importantes centros trabalhadores do Brasil, como o ABC
paulista, Santos, Niterói, Rio de Janeiro, São Paulo e
Recife. Era um crescimento vertiginoso para um partido proletário, saído da clandestinidade. Logo,
logo, em maio de 1947, o Marechal Dutra pôs o
partido na ilegalidade, da qual só retornou 38 anos
após, em 1985. Antes disso, porém, ilegal, mas
não clandestino, o partido voltou a participar de
eleições parlamentares em novembro de 1982,
dentro do PMDB, hoje presidido pelo nobre Deputado Paes de Andrade, onde elegeu seus primeiros Deputados Federais da fase recente: Aurélio
Peres, Haroldo Lima, Aldo Arantes e José Luiz
Guedes. Participou da memorável jornada das diretas-já e, derrotada esta, para não permitir a continuidade da ditadura, foi e influenciou toda uma
corrente democrática a ir ao Colégio Eleitoral, para
derrotar o arbítrio, com Tancredo Neves.
A discriminação ampla aos trabalhadores foi
outro traço que perpassou, assumindo formas diterenciadas, todo o século XX da República brasileira.
A herança do trabalho escravo fez a classe dirigente
brasileira ver em geral trabalhadores como desordeiros. Seus movimentos eram vistos como caso de polícia A violência no enfrentarnento das greves, por
exemplo, era desproporcional. Na famosa greve da
Cantareira, em agosto de 1918, houve dois mortos. Na
greve dos têxteis, no final de 1918, no Rio, houve qua-
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tro mortos no meio dos operários e do lado dos repressores. O direito de greve só foi reconhecido em
1988, na Constituição então promulgada. E, mesmo
assim, seja a Justiça do Trabalho, sejam os governantes do País, fraudaram-no com a invencionice inconstitucional da greve abusiva, cuja manipulação
feita neste Governo está pondo em risco a existência
de 21 sindicatos de petroleiros de todo o País, por
terem supostamente feito greve abusiva no ano passado.
Todas essas lutas estendidas por 75 anos relacionavam-se com um objetivo básico: a construção
de uma sociedade nova, que surgisse das entranhas
dessa velha, capitalista, a sociedade socialista. O
partido sempre manteve alto esse estandarte socialista. E quando a experiência socialista soviética, depois de muitas vitórias e de erros sérios, terminou
por perecer, o partido não se deixou abater, nem vacilou um só instante. Compreendeu que uma experiência fora ultrapassada, não o ideal socialista.
Manteve seu nome, o do Partido Comunista; seu
símbolo: o martelo, do operário, e a foice, dos camponeses, cruzados; e sua cor: a rubra cor dos insurretos, das rosas, da vida.
O esforço continua sendo o de traduzir o ideal
socialista nas batalhas do momento, que hoje se
identificam com a luta em defesa da soberania brasileira, das estatais estratégicas, dos direitos dos trabalhadores, do desenvolvimento econômico e social;
em suma, a luta contra o neoliberalismo.
Quero terminar com uma observação feita nesta Casa, precisamente há cinco arios, pelo então Deputado Florestan Fernandes, falando em nome do
PT, quando comemorávamos o 70º- aniversário do
Partido Comunista do Brasil. Disse o velho, saudoso,
digno, combativo e eminente Florestan Fernandes:
-Nesse momento, o Partido Comunista
do Brasil tem sido a força mais firme na defesa do socialismo revolucionário e do comunismo. Isso precisa ser dito com toda
franqueza e lealdade. Somos companheiros
de luta, não precisamos ocultar nada uns
dos outros. É preciso que se proclame a firmeza desse partido, que procura renovarse, em busca de outras formas de organização e de democracia internas, para responder às exigências da situação histórica do
Brasil e do mundo. Ele se lançou corajosamente na missão de construir as premissas
para o renascimento do socialismo revolucionário, que nos levará, mais adiante, aos
ideais do socialismo e do comunismo.-

07932 Quarta-feira 26

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) Concedo a palavra à Deputada Maria Laura, pelo
PT, e convido a Deputada Jandira Feghali a me
substituir na Presidência.
A SRA. MARIA LAURA (BlocolPT - DF. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente desta sessão,
Deputado Paes de Andrade, que neste momento
será substituído por nossa companheira, Deputada
Jandira Feghali, Srs. Deputados, militantes do Partido Comunista do Brasil, tenho a honra de falar nesta
sessão em nome do Partido dos Trabalhadores.
Tenho a convicção de que muitos Deputados
gostariam de ter essa honra. No entanto, coube a
mim, neste dia, dizer um pouco do que representa o
nosso trabalho conjunto, que representa a história
de luta desses companheiros que integram o Partido
Comunista do Brasil.
Quero, neste momento, saudar o camarada
João Amazonas, mesmo estando ausente desta
sessão solene. Registro meu abraço caloroso pela
sua história de luta, coerência, combatividade, pela
sua luta determinada pela construção de um mundo
melhor.
Companheiros e companheiras, o Partido Comunista do Brasil, na verdade, nasce no bojo das lutas sociais do início deste século, tanto no âmbito internacional, com a revolução socialista na Rússia,
em 1917, quanto com movimentos sociais que dão
origem às greves de 1917 a 1920 no Brasil- greves
operárias importantes, conduzidas por anarquistas e
anarco-sindicalistas que, na verdade, traduziam no
Brasil, naquele momento, as mais vivas forças que
existiam a favor das lutas pela transformação.
O Partido Comunista do Brasil construiu sua
história marcada por longos momentos de clandestinidade e alguns ",omentos de legalidade. Mesmo
assim, ele, em nenhum momento, perdeu a sua coerência, o seu norte na luta pela construção de uma
sociedade socialista, justa, fraterna e necessária tanto no início do século como também nos nossos
dias.
O Partido Comunista do Brasil tem a sua história marcada na luta de resistência à ditadura militar,
duradoura, que veio, na verdade, oprimir de maneira
brutal todas as formas de organização política e social que emergiam no Estado brasileiro como resposta a situações de exclusão em que vivíamos nos
anos 60.
O Partido Comunista Brasileiro também tem
sua marca nas lutas democráticas e nas lutas pelos
direitos humanos, como a anistia, diretas, movimen-
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to estudantil, movimento popular, movimento de mulheres, o combate que travamos ao Governo Collor e
a resistência ao projeto neoliberal, em que os companheiros não têm nenhum receio de serem carimbados de "dinossauro".
Hoje, conosco no Govemo do Distrito Federal,
o Partido Comunista do Brasil nos dá a honra de estarmos lado a lado, batalhando cotidianamente pela
construção de um projeto, de um programa democrático e popular que seja capaz de, aplicado na Capital da República, ser o exemplo da experiência que
as esquerdas podem mostrar a este país como possível e necessário nos dias de hoje. É com muita
alegria, inclusive, que quero registrar a presença do
companheiro Messias, Presidente do PCdoB no Distrito Federal, com quem não medimos esforços para
conversar permanentemente sobre as nossas posições em relação ao Govemo. Em alguns momentos,
surgem críticas a coisas que estão sendo aplicadas
ou feitas, mas, em todos os momentos, temos a certeza de que é necessário cumprirmos de maneira
muito fiel o que apresentamos à população do Distrito Federal como sendo uma proposta capaz de contrariar toda a história política que já foi feita aqui pela
direita e pelas elites.
Companheiro Messias, registro o seu nome e o
seu trabalho, porque acho que dessa forma podemos materializar a ação concreta que um partido,
em âmbito nacional, desenvolve juntamente com outros partidos no Distrito Federal.
As nossas perspectivas, as perspectivas do
PT, neste momento - e que devem ser construídas
para o ano de 199B -, precisam, na verdade, traduzir
esses laços políticos que estamos desenvolvendo.
Precisamos ter a capacidade de construir um programa, de avançar nesse programa e fazer com que a
sociedade brasileira perceba que existe algo que, d~
maneira muito concreta, se contrapõe a esse projeto
neoliberal, que as elites gostariam fosse duradouro,
e no qual somente as forças de esquerda, junto com
todos os progressistas deste País, poderão colocar
um ponto final e mostrar à sociedade que é necessário e urgente construir uma agenda na qual se destaque a questão da terra, a reforma agrária, o respeito
aos sem-terra, para que se faça de fato uma reforma
fiscal capaz de obrigar aos que têm muito pagarem
muito e se garanta que o serviço público seja uma possibilidade real de acesso de amplas massas da população brasileira que não ;:>odem ser excluídas do elementar direito a esses serviços prestados pelo Estado.
Queremos construir um projeto que, na verdade,
respeite cada vez mais o patrimônio público. Acredita-
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mos, nós do PT, na necessidade de colocarmos
para a sociedade as nossas propostas, dizendo e
deixando claro que não só temos críticas severas a
esse projeto que aí está, mas também sabemos o
que propor no seu lugar, abrindo a possibilidade de
construirmos uma sociedade em que as massas excluídas tenham a possibilidade de ter um mínimo
de participação e cidadania.
Ouço, com prazer imenso, o Deputado Luiz
Eduardo Greenhalgh, companheiro de muitas lutas,
como a da anistia e a dos direitos humanos. É uma
honra termos a sua contribuição nessa nossa fala.

o Sr. Luiz Eduardo Greenhalgh - Deputada
Maria Laura, agradeço a V. Ex!! a possibilidade de
intervir nesse discurso que faz em nome da gloriosa
bancada do Partido dos Trabalhadores, da qual sou,
talvez, o calouro nesta Legislatura. Mas sou também
uma daquelas pessoas a que V. Ex!! se referiu no
início do seu discurso, dizendo que cumpria a tarefa
honrosa de homenagear os 75 anos do Partido Comunista do Brasil - e o fazia envaidecida - na certeza de que muitos, todos os Deputados e Deputadas
do Partido dos Trabalhadores, gostariam de estar
ocupando este lugar e desempenhando a missão de
V. E~ neste instante. O homem é o homem e as
suas circu'nstâncias, já dizia um grande poeta espanhol, Ortega y Gasset. Peço permissão a V. Ex!!
para dizer que este Deputado é este Deputado e as
suas circunstâncias. E, nas circunstâncias da minha
vida, srª Presidente, uma das que mais me enaltece,
das que tenho maior orgulho é a de ter sido e ser advogado do Partido Comunista do Brasil. E quero fazer uma homenagem, não somente a João Amazonas de Souza Pedroso, mas também a todos os militantes do glorioso Partido Comunista do Brasil que
tombaram, que deram as suas vidas para que pudéssemos hoje estar comemorando aqui, na legalidade, os 75 anos de vida do Partido Comunista do
Brasil. E quero personificar esta homenagem na figura de dois ilustres Deputados que aqui estão: Aldo
Silva Arantes e Haroldo Borges Rodrigues de Lima.
Corria o ano de 1976, quase véspera de Natal, dia
16 de dezembro, quando a Rua Pio XI, 763, na
Lapa, em São Paulo, foi cercada por forças da repressão policial. Ali se reunia, pela enésima vez, o
Comitê Central do Partido Comunista do Brasil e ali
jazeram, pelo assassinato político da ditadura, alguns dos melhores valores que integraram este partido. Quis o destino que eu viesse a ser, srª Presidente, advogado de Aldo Silva Arantes e Haroldo
Borges Rodrigues de Lima. Não posso deixar passar
esta homenagem sem me referir àquelas circunstân-
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cias de dezembro de 1976. Todos os Deputados
deste Parlamento, todos os Senadores, quaisquer
que sejam as Legislaturas, sabem do valor que tem
a bancada do Partido Comunista do Brasil. Sabem,
em especial, o valor que tem Aldo Silva Arantes e
Haroldo Borges Rodrigues de Lima neste Parlamento. Mas quero dizer, srª Presidente, que vi essas
pessoas, em nome dos seus ideais, na clandestinidade, com as marcas na pele, no corpo e na alma
da tortura brutal que os órgãos de segurança fizeram
naquele instante contra o Partido Comunista do Srasil. Não vou esquecer jamais aquele dia em que,
quebrada a incomunicabilidade, no DOPS, dirigido
por Sérgio Paranhos Fleury, vejo, trazido para conversar comigo, Aldo Silva Arantes, amparado por
dois agentes do DOPS de São Paulo. Não podia andar, não podia se locomover, não podia sentar naquele maldito sofá da sala de advogados do DOPS
de São Paulo. Não me esqueço dos dias em que
com as famílias de Aldo e de Haroldo passávamos o
Natal de 1976 com os umbigos encostados no pórtico do DOPS de São Paulo, sem poder quebrar-lhes
a incomunicabilidade. A trajetória do Partido Comunista do Brasil é a dos seus militantes é a de resistência, de enfrentamento à sanha da ditadura, aos
aparelhos de repressão deste País. Portanto, são 75
anos de glória! São 75 anos de heroísmo! São 75 anos
de exemplos à geração que está vigendo, hoje, no
País, e às próximas gerações, porque é do Partido Comunista do Brasil que sai e seiva da verdadeira nacionalidade brasileira. Conheci-os na cadeia. Lenin dizia,
srª Presidente, que se conhece o revolucionário em
três circunstâncias: no exílio, na cadeia e na tortura.
Do que me é dado ver, do que me foi dado sentir, do
que me foi dado presenciar ao longo dessa atividade,
não de Deputado, mas de advogado de presos políticos, quer no exílio, quer na clandestinidade, quer no
enfrentamento à repressão e à tortura. São exemplares as condutas dos militantes do Partido Comunista
do Brasil. Não é somente a agremiação política mais
antiga, mas a agremiação política mais heróica,
mais resistente desta Nação. Muito obrigado a V.
E~ pelo aparte. (Palmas.)
A SRA. MARIA LAURA - srª Presidente, srªs
e Srs. Deputados, retomando o meu discurso - estou próxima a concluir -, queria dizer que as palavras do companheiro Greenhalgh vieram dar muita
emoção e muita verdade ao que estamos comemorando nesta sessão.
Tanto vocês, do PCõoB, com sua heróica história, como nós, do Partido dos Trabalhadores, acreditamos na necessidade de construir o socialismo.
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,Acreditamos na construção do socialismo como uma
necessidade de uma resposta a esse sistema capitalista excludente, gerador de profundas contradições
sociais, em que os avanços tecnológico e científico
não podem ser partilhados, transformados em meIhores condições de vida da maioria do nosso povo e
da maioria do povo do planeta.
Estamos no final de século, quando todo o
avanço tecnológico convive com a fome, a miséria, o
desemprego, a tristeza, as mais diversas e sofisticadas formas de violência e de repressão.
Acredito que os partidos de esquerda, junto a
todas as forças progressistas, precisam, cada vez
mais, convencerem-se de que a nossa existência
neste planeta passa pela necessidade que temos de
dar nossa contribuição para construir um outro tipo
de sociedade.

Brasil e ao PDT, numa coligação que encara concretamente o nosso papel como Oposição dentro do
Parlamento brasileiro, mas também nas ruas, porque
somos homens com um pé no Parlamento e outro
caminhando com o povo. Respeitamos os companheiros democratas de outros partidos e com eles
queremos contar para construir uma oposição ao
Governo Fernando Henrique, mesmo que não seja
para ir ao fundo do ponto de vista ideológico. Porém,
junto com os companheiros do Partido Comunista do
Brasil, sabemos que, além do antagonismo ao Governo Fernando Henrique, existe o antagonismo ao
modelo neoliberal, que quer acabar com a Nação
brasileira e com o povo trabalhador brasileiro. Obrigado, Deputada Maria Laura. Registro aqui, com
toda emoção, a nossa adesão às palavras de V. ExA
em homenagem ao glorioso Partido Comunista do

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Tilden
Santiago.
O Sr. Tilden Santiago _ Deputada Maria Laura, Deputada Jandira Feghali, na Presidência, demais colegas, sou um daqueles Deputados do Partido dos Trabalhadores a que se referiu o Deputado
Luiz Eduardo Greenhalgh, no início de sua fala, que
gostaria de estar no lugar da Deputada Maria Laura
nesta manhã. Não somos poucos. Como o tempo já
vai avançando, gostaria apenas de me somar às
suas palavras e às do Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh e de dizer que o faço com a emoção de
quem perfilou, caminhou junto com o PCdoB na década de 70 e acredito que caminho até hoje. É com
muita emoção que me lembro dos primeiros meses
de 1973, quando companheiros da direção do partido, seja no Estado de São Paulo, seja da direção
mais ampla das lideranças nacionais, caíram nas
mãos da repressão. Tive a felicidade e o orgulho
de ter alimentado o sentimento revolucionário junto com os companheiros do Partido Comunista do
Brasil num momento duro da ditadura militar, mas
em um momento no qual ainda falávamos em socialismo e em revolução. Além da luta e do trabalho junto aos operários das fábricas da zona sul
de São Paulo, além de alimentar juntamente com
outros companheiros, de longe, o que se passava
no Araguaia e depois dentro da própria cela, experimentamos a dureza e a mão pesada da ditadura
militar. E hoje, quando se constrói uma nova res'istência - não a resistência nas montanhas, como
foi necessário um dia na história do mundo, mas a
resistência no seio do próprio povo a essa ignomínia que é a globalização do nosso mundo -, temos
a felicidade de nos unir ao Partido Comunista do

Brasil. (Palmas.)
A SRA. MARIA LAURA - srª Presidente, fica
mais uma vez demonstrada a vontade de muitos Deputados do Partido dos Trabalhadores de terem também a
oportunidade de se manifestar nesta sessão solene.
Por último, quero dizer desta tribuna que nós,
dos partidos de esquerda, juntamente com as forças
progressistas neste País, entendemos que é preciso
de fato concretizar cada vez mais os nossos partidos, as nossas propostas em instrumentos de conscientização das massas, de mobilização, de consciência política, de vontade de mudar, porque temos
' a convicção de que o socialismo a que todos almejamos, necessário também neste final de século, en-'
globa a compreensão e vontade de amplas massas
de efetivarem realmente mudanças radicais e a possibilidade de estar abrindo um novo horizonte, um
novo momento na história dos povos.
Neste final de século, muitas coisas nos assustam, como a violência, a que já me referi, e as drogas. Doenças que vivemos em outros momentos
hoje voltam com forças avassaladoras. Tudo isso
porque, na verdade, os frutos da tecnologia, da ciência, que já citei, não são socializados nem são bens
acessíveis à maioria do povo brasileiro.
Finalizando, manifesto minha satisfação de ter
falado pelo PT nesta sessão e de reafirmar, juntamente com os companheiros do PCdoB, que o socialismo vive no coração e na ação de todos os que
acreditam ser necessário construir um mundo meIhor.
Era o que tinha a dizer. (Palmas.)
Durante o discurso da Sr' Maria Laura,
o Sr. Paes de Andrade, § 2!l do art. 18 do
Regimento Intemo, deixa a cadeira da presi-
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dência, que é ocupada pela $" Jandira Feghali, § 29 do art. 18 do Regimento Interno.

quantos Parlamentares nas áreas federal e estadual,
quantos Prefeitos fazem parte deste partido.

A SRA. PRESIDENTE (Jandira Feghali) - Antes de passar a palavra ao próximo orador, quero
agradecer aos últimos oradores pelas palavras, particularmente ao Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh,
pelo registro histórico e emocionado, e dizer que
aqui estão não apenas pessoas que lutam, militam e
enfrentam, mas também as que se emocionam, o
que é fundamental para a vitória na luta pelo sociaIismo.
É com muito orgulho e convicção que sou militante do Partido Comunista do Brasil, e tenho, neste
momento, a oportunidade de representá-lo com outros nove camaradas no Congresso Nacional.
A SRA. PRESIDENTE (Jandira Feghali) - Concedo a palavra ao Deputado Pedro Valadares para
falar em nome do PSB.
O SR. PEDRO VALADARES (PSB - SE. Sem
revisão do orador.) - srª Presidente, srªs e Srs. Parlamentares, militantes do Partido Comunista do Brasil, é
um orgulho para mim, em nome do Partido Socialista
Brasileiro, do qual faço parte, homenagear os 75 anos
de fundação do Partido Comunista do Brasil.

Em 1965, após o golpe militar, quantos comunistas, quantos militantes, quantos brasileiros tiveram as suas vidas ceifadas porque estavam defendendo um único objetivo, a democracia brasileira!
Contudo, tiveram suas vidas ceifadas, e o Partido
Comunista Brasileiro estava lá, defendendo os interesses da Nação brasileira. E também em 1984, com
as diretas-já, que levantarem a população para que
disséssemos: chega de ditadura militar; queremos
quebrar este vínculo com a ditadura e queremos eleger o nosso Presidente.
Ouço com prazer o nobre Deputado Marcelo
Déda.
O Sr. Marcelo Déda - Deputado Pedro Valadares, V. ExJI, com o brilho de sempre, ocupa esta
tribuna para, em nome do seu partido, o PSB, prestar suas homenagens ao Partido Comunista do Brasi!. Aproveito o pronunciamento de V. EXª, um dos
mais insignes Parlamentares desta Casa, meu conterrâneo de Estado e cidade, para também deixar registradas, nos Anais da Câmara dos Deputados, as
modestas homenagens deste Deputado do Partido
dos Trabalhadores. V. ExJI está tendo a oportunidade
de traçar a trajetória histórica desse partido que se
confunde, ao longo desses 75 anos, com a luta de
afirmação política da classe operária e trabalhadora
em nosso País. V. EXª relembra, com brilho, as origens do Partido Comunista do Brasil, a reunião de
1922, em que brasileiros ilustres, operários, alfaiates
e intelectuais, reunidos na clandestinidade, tomaram
a decisão de fundar aqui o Partido Comunista, identificados que estavam com a triunfante Revolução
Bolchevique de 1917. Naquele dia longínquo, há 75
anos, faziam, em nome do Brasil e da humanidade,
o lançamento das bases da organização marxista-Ieninista em nosso País. E, no silêncio daquela reunião, cantando em voz baixa, entoaram a "Internacional K , o hino dos trabalhadores do mundo. V. ExJI
aqui discorreu sobre os momentos mais importantes
da vida desse partido, e, se prestarmos atenção ao
seu pronunciamento, vamos encontrar também os
momentos culminantes da luta popular brasileira. Lá
estava o velho partido. Esse tronco cuja seiva rica,
densa e forte alimentou inúmeras outras forças políticas, esse tronco cujos brotos frutificaram em outras
organizações sempre esteve presente, contribuindo
na luta popular e social do nosso País. Aproveito
para lembrar que o nosso Estado, Sergipe, também
tem uma ligação muito estreita com a história do
PCdoB. É um dos primeiros Estados onde a mensa-

Em 1922, começava um agrupamento de pessoas com o único objetivo de defender os mais humildes, os mais necessitados para que tivéssemos
uma sociedade justa, uma sociedade igualitária,
em que todos tivessem emprego, casa e um banco
de escola para freqüentar. E o Partido Comunista
do Brasil sempre ou quase sempre na ilegalidade,
na ilegalidade daqueles que detinham o poder,
mas na legalidade do povo brasileiro, que queria
uma agremiação como o Partido Comunista do
Brasil, que defendesse 'os interesses do povo.
Em 1945, com a redemocratização do País, depois da 11 Guerra Mundial, o Partido Comunista do
Brasil entrou para a legalidade, elegendo quinze Parlamentares, que fizeram parte deste Parlamento e da
Constituinte de 1946. Mas apenas durante um ano e
meio ficaram na legalidade, voltando para a obscuridade daqueles que detinham novamente o poder.
srª Presidente, a História hoje mostra que João
Amazonas estava correto, os seus companheiros
estavam corretos quando transformaram o Partido
Comunista do Brasil em Partido Comunista Brasileiro. A História hoje mostra, repito, que estavam certos, porque a linha programática do Partido Comunista do Brasil estava intocada pelo leninismo e pelo
marxismo. E João Amazonas estava correto. Mais
uma vez a História nos mostra quantos Vereadores,
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gem, O apelo de organização dos operários chega
na forma do PCdoB. Lá, em 1947, já na redemocratização, o partido elegeu o médico Armando Domingues. o primeiro comunista a ocupar a tribuna da Assembléia Legislativa no Palácio Fausto Cardoso.
Elegeu Vereadores da Câmara Municipal de Aracaju. E, a partir daquele momento, mistura-se à história
política do nosso Estado a contribuição que os seus
militantes deram à redemocratização em 1947, na
luta contra o imperialismo. A organização social e
sindical, a organização do movimento estudantil, a
luta pela democracia e o combate à ditadura também integram os anais da história do povo sergipano. Queria, portanto, trazer estas palavras como um
modesto adendo ao discurso de V. Ex!! e para dizer
também, em meu nome - outros já disseram com
maior brilho e até com maior legitimidade em nome
do meu partido -, que aprendi a ter profundo respeito pelo Partido Comunista do Brasil. A minha vida
política no Partido dos Trabalhadores, no movimento
estudantil, teve intensa e freqüente interação com os
militantes do Partido Comunista do Brasil. Travamos
debates os mais acirrados, disputamos espaços na
política socioestudantil, na sociedade do Estado de
Sergipe e no Brasil em várias oportunidades, mas
também nos associamos na construção de alianças
extremamente importantes para o nosso Estado,
para o Município de Aracaju e, por que não dizer,
para a política brasileira. Tenho profundo respeito
pelos seus militantes, a partir de companheiros
como Edvaldo Nogueira, que hoje preside o partido em meu Estado, e de companheiros como Haroldo Lima, Aldo Arantes, Aldo Rebelo, legendas
desse partido nesta Casa, e pelos nossos compa-

~:~~~~~~a~~~;rie:doq~:~~~~e~o~~~~i~~~aB~~~~
Portanto, eu queria, usando da genellosidade do seu

aparte, abraçar todos os meus companheiros do
Partido Comunista do Brasil e dizer-lhes que esta
não é uma data exclusiva dos comunistas; esta é
uma data dos democratas, dos socialistas, dos brasileiros, de todos aqueles que sabem que a história do
nosso País não seria a mesma sem o velho e glorioso Partido Comunista do Brasil. (Palmas.)

o SR. PEDRO VALADARES - Agradeço ao
nobre Deputado Marcelo Déda, que tem sido um homem combativo no nosso Estado, em defesa dos
mais humildes, dos mais pobres. S. Ex* engrandece
não só a minha cidade, Simão Dias, como também o
Estado de Sergipe e este Parlamento.
Srs. Parlamentares, como estava dizendo há
pouco, em 1984, quando das diretas- já, aquela
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emenda derrotada - mas quem foi derrotado foi o
povo brasileiro -, estava lá o Partido Comunista do
Brasil. Na eleição de Tancredo Neves, eu me recordo,
Deputado Haroldo Lima, de quando V. ExA, ocupando
esta tribuna, pedia aos partidos de oposição, aos partidos de esquerda que se juntassem a Tancredo Neves
para acabar, de uma vez por todas, com a ditadura militar. Lernbro-me de V. ExA, Deputado Haroldo Lima,
sempre brilhante neste Parlamento.
Srs. Parlamentares, quem não se lembra da
CPI das privatizações, cujo relatório foi votado sem
que tivéssemos conhecimento do seu teor. Estavam
a Deputada Jandira Feghali, o Deputado Aldo Rebelo, a Deputada Socorro Gomes, o Deputado Sérgio
Miranda e tantos outros Deputados defendendo os
interesses da Nação, contra a sanha de querer acabar com o patrimônio brasileiro, assaltando o patrimônio brasileiro. Estávamos presentes na CPI das
privatizaçães.
Voltando um pouco, em 1953, à criação da Lei
nº 2.004, à criação da Petrobras, o PCdoB, na clandestinidade, estava nas ruas, defendendo a criação
da Petrobras.
Esse mesmo PCdoB queria o impeachment
de Collor, com os ·caras-pintadas·. Quem não se
lembra deles nas ruas do Rio de Janeiro, capitaneados
pelo Deputado Lindberg Farias? Quem não se lembra
do Deputado Ricardo Gomyde, mesmo não sendo
Parlamentar naquela época, defendendo o impeachrnent do ex-Presidente Femando Collor de Mello?
Então, o Partido Comunista do Brasil sempre
esteve nas lutas em defesa do patrimônio brasileiro,
em defesa da sociedade brasileira, em defesa de
uma sociedade justa e igualitária, uma sociedade em

~~:s~:~ h:~~~:~~, ct;::;i~:~~~~ ~~~~~~:~ ~ã~

Partido Comunista do Brasil sempre esteve presente
nessas lutas.
Eu gostaria de dizer, Srs. Parlamentares, da minha admiração por esse partido, pelos seus militantes,
militantes do meu Estado de sergipe, como bem disse
o Deputado Mamelo Déda, o ex-Vereador Edvaldo Negueira, que hoje preside o Partido Comunista do Brasil
seção de sergipe, a Vereadora Tânia Soares, que representa o PCdoB na Câmara dos Vereadores, uma
das Vereadoras mais combativas daquele Parlamento
municipal. Então, quem quer conhecer um pouco da
democracia, um pouco da história do Brasil tem que
conhecer o Partido Comunista do Brasil, porque ele faz
parte da história da nossa Nação.
S..- Presidente, eu não poderia deixar de manifestar minha idéia, já defendida no Partido Socialista
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Brasileiro, através do nosso Líder, Deputado Sérgio
Guerra, do seu Presidente, o Governador Miguel Arraes, que tem sido um defensor das lutas democráticas, de fazermos um bloco de esquerda, juntamente
com o PT, o PCdoB e o PDT. (Palmas.) Tenho defendido isso em nosso partido, para que tenhamos
alternativas de poder para combater o neoliberalismo de Fernando Henrique Cardoso, para que apresentemos um candidato que o derrote. (Palmas.)
Precisamos que a esquerda brasileira tenha
um rumo, um norte, e um dos rumos que podemos
seguir é a trajetória do Partido Comunista do Brasil.
Parabéns aos Srs. Parlamentares do PCdoB,
aos Srs. Vereadores, aos Srs. Prefeitos, aos seus
militantes. É um orgulho para mim, do Partido Socialista Brasileiro, participar desta homenagem ao Partido Comunista do Brasil. (Palmas.)
Durante o discurso do Sr. Pedro Vala-
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presidência, que é ocupada pelo Sr. Haroldo
Lima, § 2º do art. 18 do Regimento Interno.

suor, pelo sangue e pelas lágrimas de homens e muIheres que abdicaram, na maioria das vezes, do confarto e da segurança, na utópica busca da sociedade
capaz de possibilitar a cada um o desenvolvimento
pleno de seus dons naturais e, desta forma, construir
para se e para todos a vida em felicidade.
Não é fácil, no Brasil das soluções ocasionais,
das conjunturas voláteis, do baixo apego ao sacardócio público, do colonial desprezo à vida partidária,
que uma legenda, qualquer legenda, possa orgulharse de tão largo espaço de tempo de vivências acumuladas e experiências adquiridas. Se é difícil para
as demais legendas, muito mais difícil terá sido ocaminha trilhado pelos comunistas. Não houve, na história recente ou pretérita desses 75 anos, um só homem investido, real ou pretensamente, de poderes
ditatoriais que não colocasse em sua agenda a extinção do PC do B e o aniuilamento político e pessoal dos seus simpatizantes. Se é verdade que as
noites de ditadura foram agônicas e tenebrosas para
a imensa maioria de nosso povo, não é menos verdade que a vergasta da opressão bateu primeiro e
mais dolorosamente no lombo dos comunistas.

O SR. PRESIDENTE (Haroldo Lima) - Concedo a palavra ao Deputado Tuga Angerami, que falará pelo PSDB.
O SR. TUGA ANGERAMI (PSDB - SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srl!s e
Srs. Deputados, Srs. dirigentes, militantes, simpatizantes do PC do B, nós nos reunimos hoje, em sessão solene, para homenagear os 75 anos da fundação do Partido Comunista do Brasil, sem dúvida nenhuma vencedor inconteste do "Oscar da longevidade" dos partidos brasileiros.
Não pudéssemos vislumbrar no velho PC do B
quaisquer outros atributos meritórios desta homenagem, a simples questão temporal, a sobrevida por
três quartos de século bastariam para agigantar perante nossa história essa heróica legenda,posto
que, em nosso País, a regra geral é a da inexistência da tradição partidária. Os partidos outros que
nos agasalham nesta Casa e nos demais passos da
vida pública brasileira são de uma adolescência que
nos faz invejar a longa trajetória de lutas do Partido
Comunista do Brasil.
Mas não se trata aqui de saudarmos, apenas,
a longa existência; não se trata de reconhecermos,
como usualmente se faz, que a poeira do tempo atenua imperfeições e torna precioso qualquer currículo
que se sobreponha à média duração dos demais.
Importa, sim, fazermos presente que os 75 anos do
PC do B foram construídos com idealismo, pelo

Impedido de atuar como partido legal nas eleições para a Constituinte de 1934, duramente reprimido durante o Estado Novo, ressurgiu na redemocratização de 1946, duramente reprimido durante o
Estado Novo, ressurgiu na redemocratização de
1946 para, logo em seguida, em 1947, ter seu registro eleitoral novamente cassado. A partir de então, o
Partido Comunista mostra um instinto tenaz de sobrevivência. Alianças tópicas, apoio eleitoral camufiado a candidatos com afinidades ideológicas, rnserção de candidatos em agremiações receptivas foram
as estratégias escolhidas para sobreviver à c/andestinidade.
A partir do golpe de 1964, até mesmo esse tipo
dissimulado de sobrevivência lhe foi negado. Os comunistas reais ou imaginários foram arrancados dos
partidos, dos sindicatos, das universidades, das igrejas, de suas próprias famílias, tangidos para os cárceres, para o exílio e para a execração popular.
De toda ação resulta uma reação igual e contrária. E da indignação contra o autoritarismo, que
não respeitava sequer o direito natural da vida biológica, da visão esquálida que se podia vislumbrar da
realidade a partir das catacumbas da clandestinidade, o PC do B, como outras organizações dos comunistas, julgou possível bater-se em armas contra o
regime. O quadro dantesco que se seguiu, o sacrifício de tantas vidas valiosas, a dor que enlutou tantos
lares brasileiros merecem o registro histórico e o em-

dares, a Sf"! Jandira Feghali, § 2º do art. 18
,lo Regl"men*o Inter,no, deix.a a cadeira da
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penho sincero de cada um de nós, para que jamais
voltem a ocorrer.
Mas nem tudo são memórias do cárcere na
hisiõ.ia do PC do B. Com a recente democratização
dos anos ao, o partido pode competir eleitoralmente
com sua própria legenda. Após anos de clandestinidade e de resistência heróica, o Partido Comunista
do Brasil teve, finalmente, a chance de discutir suas
idéias, expor suas convicções em nossa esfera pública, respeitado em seus direitos e livre da pecha da
criminalidade. Melhor ainda, concedidas as cadeiras que lhe foram asseguradas pelas urnas, o PC
do B, através de seus representantes, tem dado
nesta Casa os mais extremados exemplos de patriotismo.
Por muitos anos, a Câmara dos Deputados ainda irá reverberar com orgulho os nomes de Haroldo
Lima, defensor das causas nacionais e eterno perguiridor, exigente no esclarecimento das decisões
públicas; de Aldo Rebelo, tribuno do povo; de Aldo
Arantes, com sua argúcia política; d~ jandira Feghali
e Socorro Gomes, mulheres guerreiras; de Sérgio
Miranda, analisra refinado; e de seus demais companheiros, irmanados na defesa de um Brasil que faça
justiça a seus filhos.
Pelo trabalho e patriotismo desses expoentes e
de seus milhares de militantes, o Partido Comunista
do Brasil vive um pouco em cada um de nós, para
provar que os seus 75 anos não são mera lenda,
para despertar, em cada um de nós, a capacidade
de sonhar com uma sociedade justa, em que os homens sejam irmãos e em que a conquista do bem
comum seja tarefa inadiável.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, é sabido que
os mineiros de carvão carregam para o interior dos
túneis mais profundos gaiolas de canários que lhes
atestam a presença do oxigênio. Eu tenho para co-·
migo que o PC do B é corno um canário, que, liberto
das gaiolas, é garantia para tucanos e outras aves de
que o ar é respirável,de que nem ao mais profundo e
escuro fosso está-se a conspirar contra o que o tiomem possui de mais fundamental, a sua liberdade.
Por isso, é com júbilo que, em meu nome e em
nome do meu partido, o PSDB, saúdo os 75 anos do
PC do B, proclamando, com convicção, que podemos não concordar integralmente com sua linha filosófica e programática, mas, como democratas, devemos admitir o caráter indispensável de sua crítica rigorosa e implacável. E disso não há o que lamentar,
pois precisamos dessa crítica e desse rigor. E nesse
jogo dialético de contrários que é a política, a voz do
PC do B está aqui para nos lembrar do aspecto mais
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importante de nossa missão: a defesa de valores e a
luta por sua realização.
Um abraço.
O SR. PRESIDENTE (Haroldo Lima) - Concedo a palavra ao Deputado Fernando Lopes, que falará pelo PDT.
O SR. FERNANDO LOPES (Bloco/PDT - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs.
Deputados, para mim, como para os oradores que
me antecederam, é uma alegria e uma honra participar, em nome do PDT, em nome da minha bancada,
desta sessão solene que homenageia os 75 anos de
fundação do Partido Comunista do Brasil.
Muitos oradores, aqui desta tribuna, já disseram da contribuição que o Partido Comunista do
Brasil deu às lutas sociais do nosso povo, a todo o
processo político que o Brasil viveu desde a sua fundação, em 1922. Na fundação do Partido Comunista
do Brasil, nasce a matriz das diversas organizações
que têm compromisso profundo com a transformação da nossa sociedade, compostas não apenas pe_
los comunistas do PC do B, mas também por aqueles que militam em outros partidos e em outras organizações políticas, por todos aqueles que lutam por
um projeto popular, nacionalista e democrático para
o nosso País numa mesma raiz, numa raiz comum.
Foi a partir dali que as lutas sociais ganharam consistência e se adensaram; foi a partir dali que o movimento sindical pôde estruturar-se para a sua eterna luta de enfrentamento com o capital; foi a partir
dali que, ao enraizar-se crescentemente na vida de
nosso povo no campo, as lutas também puderam
avançar, que as camadas médias e os estudantes
também alargaram os seus horizontes e aprofundaram o seu nível de consenso.
Não falo apenas da atuação parlamentar dos
companheiros Deputados do PCdoB com os quais
tenho convivido nesta Câmara; falo muito mais com
o sentimento voltado para os militantes do PCdoB
que conheci nas lutas sociais, na luta contra o regime militar, no movimento sindical, muitas vezes trabalhando e atuando juntos, outras vezes divergindo,
mas, com o distanciamento que o tempo decorrido
nos permite, sempre esses companheiros do PCdoS
estavam com a sua preocupação centrada naquilo
que julgavam mais importante para o nosso povo e
para que o nosso País avançasse na direção do socialismo.
Nós, do PDT, temos em comum com o PCdoB
muitos projetos, idéias e visões, especialmente
aqueles que dizem respeito à afirmação da soberania nacional, à defesa intransigente dos interesses
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da nossa Pátria. Estamos juntos, PDT, PCdoB e PT,
num bloco de oposição. Tenho a convicção de que
não é apenas um bloco parlamentar, mas um germe
de articulação, de aliança e de entrosamento, que,
necessariamente, prosseguirá daqui para frente. Temos a certeza de que esta aliança é fundamental,
com o empenho do PCdoB, do PDT e do PT, para
que, nos anos que temos pela frente, a idéia de pátria não seja apenas um conceito abstrato ou uma
ficção jurídica, a exemplo do que tem acontecido em
muitos países do Terceiro Mundo. Assistimos no
nosso País ao assalto que o capital estrangeiro está
fazendo ao patrimônio público; assistimos a uma política econômica de traição nacional sendo posta em
prática, aparentemente sob a indiferença de grande
parte da população. Isto é o que também, de certa
forma, muito nos inibe não só aqui dentro do Parlamento, mas lá fora, nas ruas, junto ao nosso povo.
Estamos vivendo um momento paradoxal: ao mesmo tempo em que estamos aqui comemorando os
75 anos de fundação do PCdoB, também estamos
presenciando um avanço nunca visto antes, nem no
tempo da ditadura, que é o do entreguismo.
Nunca os fundamentos da nossa Pátria estiveram tão ameaçados, corroídos como agora. Temos
o desafio qe encontrar caminhos que, como no passado, também possam sensibilizar o nosso povo
para retomar de forma mais ampla, mais alargada,
mais consistente e mais profunda as lutas sociais no
caminho das verdadeiras transformações que defendemos. Porque as reformas que o PCdoB defende,
aquelas que já defendia há décadas fazem avançar
o nível de vida do nosso povo.
Quando se defende a reforma agrária, a reforma do sistema financeiro, a reforma previdenciária
ou a reforma tributária, não é para excluir as grandes
maiorias nacionais, não é para proteger os grandes
empresários brasileiros e o capital estrangeiro, como
tem acontecido, nem para permitir que a exclusão
social avance. Muito pelo contrário. É para permitir a
verdadeira democracia econômica, sem a qual não
existe democracia de verdade, sem a qual o que
existe é o que temos hoje, uma democracia de meiasola, pela metade, incompleta.
Contamos com a experiência, com o vigor,
com a energia e com a determinação que o
PCdoB tem mostrado ao longo desses 75 anos da
sua história para fazer com que essas forças de
oposição, que defendem um Brasil para os brasileiros, com a construção de um projeto socialista
para a nossa Pátria, possam encontrar o caminho
da sua afirmação.
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O PCdoB, como partido com mais história, com
uma trajetória mais extensa, tem, sem dúvida, muito
a contribuir nesse conjunto de forças que integram o
bloco da oposição: nós, do PDT, os companheiros
do PT e, esperamos nós, os companheiros do PSB.
Esse é mais um desafio. Talvez não seja, esperamos nós, um desafio que nos roube vidas, como
roubou aos patriotas, de maneira geral, e aos comunistas, em particular, no passado. Mas é um momento do maior desafio, porque, se este processo que
estamos vivendo continuar, vai ser necessário, com
a regressão econômica que estamos vendo, com o
avanço da exclusão social, que as nossas forças retomem em outros níveis, inclusive com a verdadeira
luta de libertação nacional, para a construção de
uma pátria que possamos deixar com orgulho para
os nossos amigos, para os nossos companheiros,
para os nossos filhos.
Companheiros do PCdoB, não me estendo
mais. Os oradores que me antecederam já fizeram
aqui menção à trajetória, à importância política do
Partido Comunista do Brasil. Deixo aqui, finalizando,
a saudação companheira do meu partido, do PDT,
da nossa bancada e da nossa direção. Deixo também a convicção de que continuaremos juntos, cada
vez mais juntos, cada vez com mais semelhanças e
menos divergências, nas lutas sociais que temos
pela frente, que são, talvez, as mais importantes da
nossa história, que vão preservar a nossa Pátria e
permitir afirmar a construção de um Brasil para todos
os brdsileiros, especialmente para as grandes maiorias. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Haroldo Lima) - O último
orador inscrito é c Deputado Aldo Arantes, pelo Partido
Comunista do Brasil, do qual é Líder nesta Casa.
Com a palavra o Deputado Aldo Arantes.
O SR. ALDO ARANTES (Bloco/PCdoB - GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs.
Deputados, quero inicialmente, em nome da Liderança do Partido Comunista do Brasil, agradecer a todos os partidos pela presença nesta sessão especial, a todos que aqui vieram dar o seu testemunho.
Quero agradecer particularmente ao Deputado
Michel Temer, Presidente desta Casa, pelas palavras que aqui proferiu. Também ao Deputado Paes
de Andrade, amigo de muito tempo do Partido Comunista do Brasil.
Quero agradecer particularmente ao Deputado
Luís Eduardo, que deu o toque da sensibilidade, do
sentimento aliado à política a um compromisso profundo em defesa da democracia. Acho que o testemunho que o Deputado Luís Eduardo deu aqui é
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muito mais do que o testemunho de um advogado,
mesmo advogado de preso polrtico. Foi o testemunho de um lutador pela democracia que se colocou
em risco, porque aquela era a época da ditadura miIitar, a época do enfrentamento com o Fleury, e o
Deputado Luís Eduardo, como um democrata firme,
enfrentou aquela situação toda, defendendo aqueles
que, na verdade, lutavam pelos mesmos ideais por
que ele lutava. Não só lutou para defender os seus
presos, as pessoas que estavam ligadas a ~Ie profissionalmente, mas lutou pela anistia, destacando-se
na organização do Comitê Brasileiro pela Anistia.
Quero, portanto, como um amigo pessoal, como um
companheiro de ideais, reconhecer Luís Eduardo
como grande advogado e, mais do que isso, como
grande democrata e grande defensor das idéias do
progresso e do socialismo.
Sr. Presidente, S~s e Srs. Deputados, há 75
anos, nesta data, era fundado o' Partido Comunista
do Brasil. Seu surgimento no cenário político representou um marco importanté nas lutas dos trabalhadores de nosso País.
Esta data é comemorada hoje, nos mais diversos recantos de nossa 'Pátria. Participarão das comemorações os setores da sociedade que lutam
pelo progresso social, pela democracia e pela sOberania nacional.
A realização desta sessão especial, com a presença de representantes de tantos partidos, é o sinal
do respeito que a prática política do PCdoB granjeou
nesta Casa.
Sr. Presidente, a história do PCdoB é de lutas,
como tudo na vida, de acertos e de erros, predominando evidentemente, na sua história, os acertos,
particularmente após a reorganização do partido.
O PCdoB participou da luta contra o nazi-fascismo, contra o Estado Novo, da luta pela reforma
agrária; levantou as lutas em defesa da soberania
nacional, particularmente do monopólio estatal do
petróleO, que agora vimos ser destruído pela maioria
Parlamentar que o Governo detém no Congresso Nacional; e lutou em defesa da escola pública e gratuita.
Durante sua história, o partido enfrentou importantes lutas internas, destacando-se a luta entre a
corrente revolucionária e a corrente reformista, após
o XX Congresso do Partido Comunista da União soviética. Tal tensão chegou ao ponto de ruptura quando, em 1961, o comitê Central, sem autorização do
Congresso do partido, decidiu retirar dos estatutos
da organização a afirmação de que o partido era
orientado pelo marxismo-Ieninismo e pelo intemacionalismo proletário. Em 1962, sob a direção de João
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Amazonas e outros dirigentes, foi realizada a Conferência Nacional Extraordinária, que reorganizou o
Partido Comunista do Brasil. A luta contra o revisionismo passou a representar importante bandeira para assegurar a identidade revolucionária de nosso partido.
Nessa nova fase de sua existência, o partido
conduziu, com firmeza, a luta contra a ditadura militar, tendo dirigido a mais importante resistência armada a esse regime, através da Guerrilha do Araguaia. Participou de forma destacada da luta pelas
diretas já, pelo impeachment de Collor e atualmente
participa da luta contra a política neoliberal do Presidente Fernando Henrique Cardoso. Enfim, durante
toda sua história, o partido sempre esteve ao lado do
povo brasileiro em suas lutas, dirigindo de forma
destacada muitas delas.
Aproveito esta oportunidade para prestar minha homenagem a inúmeros guerrilheiros mortos,
como Maurício Grabois, Oswaldo Orlando Costa
(Osvaldão), Helenira Rezende, João Carlos Haas
Sobrinho e Divino Ferreira de Souza, jovem goiano,
do meu Estado, que deram suas vidas na luta pela Iiberdade, e a todos aqueles que morreram durante a
heróica Guerrilha do Araguaia. Homenageio também
os camaradas Pedro Pomar, Ângelo Arroio e João
Batista Franco Drumond, assassinados na "Queda
da Lapa", reunião da qual o Deputado Haroldo Lima
e eu participávamos.
Esse, eu acho, é o testemunho maior que se
pode dar de se fazer uma política séria. É quando as
pessoas têm capacidade de colocar as suas vidas aserviço de um ideal. Muitos comunistas foram assassinados; muitos foram presos e torturados; muitos se
afastaram da convivência familiar e foram para a clandestinidade, como também inúmeros democratas.
Eu entendo que essa é a verdadeira política.
Brecht dizia que o analfabeto político é aquele que
não compreende que o sentido fundamental da luta
política é o sentido mais nobre, é você colocar a sua
vida, seus ideais a serviço da construção de uma sociedade mais justa e mais humana.
E é esse testemunho de vida, é esse testemunho que fez com que hoje o Partido Comunista do
Brasil tenha o reconhecimento de um contingente
importante da sociedade brasileira, não só pela sua
prática política, mas pela sua coragem de enfrentar
os novos problemas.
Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, a queda
dos países socialistas do Leste Europeu e o avanço
do neoliberalismo em nível mundial apresentaram
novos problemas para as forças progressistas de
todo o mundo.
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A ofensiva teórica e ideológica das forças conservadoras levaram essas correntes a afirmar que o
socialismo morreu. Que o marxismo está superado.
Que as classes e a luta de classes deixaram de existir. Que chegamos ao fim da história.
Diante da ofensiva reacionária política e teórica, muitas correntes políticas, tidas como progressistas, sucumbiram. Aqui no Brasil, o Partido Comunista Brasileiro renegou o marxismo e a revolução, renegou o nome do partido, adotando outra legenda.
Diante de onda reacionária que se espalhou
pelo mundo, o Partido Comunista do Brasil teve a
determinação política de reafirmar o socialismo, o
marxismo-Ieninismo e a revolução. Mostrou que o
socialismo continua vivo, pois as contradições fundamentais do capitalismo não foram resolvidas. Por outro lado, a prática adotada nos países que retornl:!.ram ao capitalismo mostra a degradação em que vivem seus povos. Tal situação é claramente perceptível na Rússia, nos países do Leste Europeu e destacadamente na Albânia, cujo governo foi co-responsável pelo saque que os banqueiros fizeram da economia popular através das chamadas pirâmides.
Ao reafirmar o socialismo, o Partido Comunista
do Brasil destacou os grandes feitos desse regime. Os
avanços no desenvolvimento econômico e tecnológico,
transformando, em pouco tempo, a União soviética na
segunda potência mundial. Os grandes avanços obtidos na melhoria do padrão de vida de milhares de trabalhadores. O papel da União Soviética na luta contra
o nazi-fascismo, durante a 11 Guerra Mundial.
Porém, ao lado de reafirmar os aspectos positivos largamente predominantes, o PCdoB teve a coragem política de identificar erros cometidos no processo de construção do socialismo. Particularmente
na excessiva participação do Estado nas atividades
econômicas, destacadamente em setores não estratégicos da economia, em que não hétvia razão para a
participação do Estado.
Importantes erros foram cometidos no aspecto
político ao não se assegurarem, de forma estável,
normas de funcionamento de um estado de direito
socialista. A questão religiosa também foi maltratada.
A forte presença de concepções antidialéticas,
dogmáticas certamente explicam em muito tais fatos.
A idéia de um modelo único de socialismo tomou conta do movimento comunista internacional,
causando sérios prejuízos à luta progressista. Tal
concepção conduzia a um distanciamento da realidade concreta dos países. Levava, na prática, a um
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afastamento do marxismo-Ieninismo, já que a'essência dessa teoria é a análise concreta da realidade
concreta.
E a visão dogmática de um modelo único do
socialismo nos distanciava da realidade objetiva; e,
mais, distanciava-nos do coração dos brasileiros,
porque só é possível fazer uma revolução se a pessoa entra em sintonia com os problemas concretos
do seu tempo, se a pessoa entra em sintonia com a
cultura, com os sentimentof.. com os problemas,
com a alma do povo.
Nesse sentido, considero que hoje o Partido
Comunista do Brasil é um partido maduro, que sabe
das suas limitações, que tem um dever e um papel a
cumprir, mas sabe que isoladamente não será capaz
de dirigir um processo transformador de um país de
150 milhões de pessoas.
Temos a clara compreensão da nossa responsabilidade e do nosso papel, mas sabemos que há
companheiros, há partidos como o PT, o PDT, o
PSB, além das forças democráticas que estão fora
desses partidos, as forças nacionalistas que estão
na sociedade. É chegado o momento de unificarmos
as nossas forças não só para termos uma ação mais
eficaz.dentro do Congresso Nacional, mas, principalmente, para construirmos um projeto para este País.
A luta pelo socialismo hoje enfrenta a onda
neoliberal. No Brasil esta onda tomou conta do Governo Fernando Henrique Cardoso. O Presidente,
que, no passado, tinha um perfil progressista, foi
cooptado pelas forças conservadoras. É inaceitável
continuarmos convivendo com a situação de que o
Governo faça demagogia com· o· projeto neoliberal.
Hoje, vem o Sr. Fernando Henrique Cardoso dizer
que aqueles que o criticam de neoliberal são II neobobos·. É o ·neobobismo· que se contrapõe ao neoliberalismo. Seria manipular a consciência do povo, a
inteligência do nosso povo. Temos a clara convicção
de que o Sr. Fernando Henrique Cardoso renegou o
seu passado. E não é novidade não, porque na Argentina o Menem também adotoú esse caminho.
Então, que S. ExA assuma a sua responsabilidade. O Sr. Fernando Henrique Cardoso mandou
queimar as obras do seu passado político. Que S.
ExA assuma hoje, que o centro da sua aliança é com
a direita, com o PFL e o centro e que S. EXª no passado esteve conosco. Vemos preocupados que é
ganho cada vez maior para os setores conservadores. Mas, felizmente, alguns setores do PMDB - e
aqui temos o Presidente Paes de Andrade - insistem
em manter sua coerência.
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. As forças progressistas vivem uma difícil situação. O Governo Federal ampl!a sua base- parlamentar. A estabilização da moeda e a brutal ofensiva governista dos grandes meios de comunicação impedem, temporariamente, que a grande maioria da sociedade perceba a gravidade do projeto que está
sendo implantado no País.
A aprovação da reeleição para os cargos executivos representou a ampliação do caráter autoritário do Estado brasileiro. Tal medida está sendo adotada para acelerar as chamadas reformas, na verdade anti-reformas, que visam ao desmonte do Estado
e à organização de um Estado mínimo para os trabalhadores e para o povo; e de um Estado máximo
para os banqueiros e latifundiários. Tal projeto visa
golpear os direitos sociais e dos trabalhadores, a democracia e a soberania nacional.
O quadro que se configura é de completa unidade da direita e de grande parte do centro em tomo de
Fernando Henrique Cardoso e seu projeto neoliberal.
As forças progressistas, democráticas e defensoras da soberania nacional necessitam se unir para
barrar essa política e construir uma alternativa para
o País.
Na Câmara de Deputados, já foi dado importante passo nesse sentido, com a constituição de
bloco parlamentar de oposição, com a participação
do PT, do PDT e do PCdoB com 84 parlamentares.
O PSB já tomou a decisão de se integrar ao bloco o
que o levará a ter 95 parlamentares.
'
Tal bloco se organizou como um bloco de oposição à política neoliberal do Governo Federal, visando à luta em defesa da democracia e contra o
autoritarismo do Governo, em defesa dos direitos sociais e dos interesses dos trabalhadores, da luta pela
soberania nacional, pela reforma agrária, em defesa
da independência do Legislativo e do Judiciário. O
Bloco pretende trabalhar com outros segmentos de
oposição dentro da Câmara Federal e objetiva levar
a idéia de unidade das forças que se opõem ao projeto neoliberal a todo o País.
Sr. Presidente, entendo que, nesse aniversário
de 75 anos do PCdoB, como Líder da bancada, a
nossa indicação é no sentido da unidade. Unidade
em tomo de uma plataforma alternativa para este
País, uma plataforma que, longe de restringir direitos, amplie direitos; uma plataforma que defenda a
retomada do desenvolvimento com distribuição da
r?nda; uma plataforma que defenda a reforma agrána; uma plataforma que defenda a modernidade
para o Brasil, mas incorporando o desenvolvimento

Março de 1997

científico e tecnológico ao País e não simplesmente
procedendo à importação de máquinas, de equipamentos e de "caixas pretas·.
Enfim, um processo a uma plataforma que assegure a ampliação da democracia, e não a chamada reforma política que querem colocar em prática
para liquidar com os partidos que têm compromisso
com a sociedade.
Pois sabemos, Sr. Presidente, que a estrutura
de poder no Brasil é elitista. Este Congresso tem
um~ grande representação de latifundiários, de banqueiros, de grandes capitalistas e tem uma pequena
representação de trabalhadores urbanos e rurais e
de intelectuais.
Qual é o caminho da democracia, qual é o caf!linho para se fazer presente a soberania popular?
E as instâncias de poder se aproximarem cada vez
mais d~ .sociedade, o que equivale a dizer que o poder pohtlco tem cada vez mais de ser uma expressão das maiorias da sociedade. E o caráter elitista
está exatamente em que o Estado brasileiro as instâncias de poder representam as elites, repr~sentam
a minoria.
Nesse sentido, reforma política democrática é
reforma que amplia a participação popular, e não a
reforma que pretendem colocar em curso, que restringe a participação popular.
Sr. Presidente, devo dizer que saio desta sessão, digamos assim, com a convicção de que o nosso partido, dentro das suas limitações e da sua pequenez, está dando importante contribuição para o
avanço da luta popular, assim como fez no passado
ao lutar contra o nazi-fascismo, contra o Estado
Novo, contra a ditadura militar, ao ir para as ruas
com as nossas lideranças, como fizeram também os
companheiros Lindberg Farias e Ricardo Comyde, liderando a juventude na luta pelo impeachment de
Collor.
Hoje o nosso partido levanta a bandeira da unidade contra o projeto neoliberal, bandeira da unidade em favor de um projeto alternativo para este País.
E essa questão que é apresentada para nós não
deve ficar nos limites do Congresso; pelo contrário, o
Bloco parlamentar de oposição deve ir aos Estados,
fazer contato com os trabalhadores urbanos e rurais
.
'
com a Juventude, deve fazer um apelo pela unidade
em defesa dos direitos dos trabalhadores, da soberania nacional e da democracia.
Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, em
nome da bancada federal e de todos os militantes e
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dirigentes do PCdoB, em particular de seu dirigente,
o camarada João Amazonas, agradeço a todos a
presença nesta solenidade. (Palmas.)

cipando e homenageando os 75 anos c:fo Partido Comunista do Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Haroldo Uma) - Antes
de encerrar, a Presidência agradece aos representantes de todas as correntes políticas e a todos
os partidos e parlamentares que aqui participaram
desta sessão solene e quer rejubilar-se mais uma
vez com todos os políticos que estiveram aqui parti-

v- ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Haroldo lima) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Haroldo Lima) - Está encerrada a sessão.
(Encerra-se a sessão às 13 horas e 37 minutos.)

Ata da 27ª Sessão, em 25 de março de 1997
Presidência dos Srs.: Michel Temmer, Presidente;
Ubiratan Aguiar, 1º Secretário; Luciano Castro, 4º Suplente de Secretário;
Lael Varells, Arlindo Vargas, § 2º do artigo 18 do Regimento Interno.
As 14 HORAS COMPARECEM os SENHORES:
Michel Temer
Heráclito Fortes
Ubiratan Aguiar
Zé Gomes da Rocha
Luciano Castro
Roraima
Elton Rohnelt - PFL; Francisco Rodrigues PFL.
Amapá
Antonio Feijão - PSDB; Eraldo Trindade - PPB;
Raquel capiberibe - PSB; Va/denor Guedes - PPB.
Pará
Anivaldo Vale - PSDB; Antonio Brasil- Bloco PMDB; Benedito Guimarães - PPB; Elcione Barbalho - Bloco - PMDB; José Priante - Bloco - PMDB;
Socorro Gomes - Bloco - PCdoB; Vic Pires Franco
-PFL.
Amazonas
Alzira Ewerton - PSDB; João Thomé Mestrinho
- Bloco - PMDB; Paudemey Avelino - S/P.

João Ribeiro - PPB; Osvaldo Reis - PPB; Udson
Bandeira - Bloco - PMDB.
Maranhão
Haroldo Sabóia - Bloco - PT; Magno BacelarPFL; Pedro Novais - Bloco - PMDB; Sebastião Madeira - PSDB.
ceará
Anibal Gomes - Bloco - PMDB; Antonio Balhmann - PSDB; Amon Bezerra - PSDB; Edson Queiroz - PPB; José Unhares - PPB; José Pimentel Bloco - PT; Leônidas Cristino - PSDB; Paes de Andrade - Bloco - PMDB; Pimentel Gomes - PSDB;
Pinheiro Landim - Bloco - PMDB; Raimundo Gomes
de Matos - PSDB; Rommel Feijó - PSDB; Vicente
Arruda - PSDB.
Piauí
B. Sá - PSDB; Felipe Mendes - PPB; Mussa
Demes - PFL; Paes Landim - PFL.
Rio Grande do Norte
Augusto Viveiros - PFL; Betinho Rosado - PFL.
Paraíba

Carlos Airton - PPB; Osmir Uma - PFL; Regina Uno - Bloco - PMDB; Zila Bezerra - PFL.

Álvaro Gaudêncio Neto - PFL; Armando AbOio Bloco - PMDB; Gilvan Freire - Bloco - PMDB; Ivandro
Cunha Uma - Bloco - PMDB; José Luiz Clerot - Bloco
- PMDB; RicardORique-=Bloco~PMOE.3.

.Tocantins

Pernambuco

Antonio Jorge - PPB; Darci Coelho - PPB; 00lores Nunes - PPB; Freire Júnior - Bloco - PMDB;

Ademir Cunha - PFL; Antonio Geraldo - PFL;
Fernando Ferro - Bloco - PT; Inocêncio Oliveira -

Acre
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PFL; João Colaç~ -:- PSB; José Jorge - PFL; Sérgio
Guerra -:- PSB; SilvIo Pessoa - Bloco - PMDB; Wolney Queiroz - Bloco - PDT.
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. . .
, Benedito de ~Ira - PFL; Ceci Cunha - PSDB;
Jose Thomaz Nono - PSDB.

PSDB; Eurico Miranda - PPB; Fernando Lopes Bloco - PDT; Francisco Silva - PPB; Jandira Feghali
- Bloco - PCdoB; José Carlos Lacerda - PSDB;
Lima Netto - PFL; Lindberg Farias - Bloco - PCdoB;
Milton Temer - Bloco - PT; Noel de Oliveira - Bloco
- PMDB; Paulo Feijó - PSDB; Ronaldo Santos PSDB.

Sergipe

São Paulo

Alagoas

Marcelo Déda - Bloco - PT; Pedro Valadares PSB.

Bahia
Alcides Modesto - Bloco - PT; Cláudio Cajado
- PFL; Domingos Leonelli - PSDB; Geddel Vieira
Lima - Bloco - PMDB; Haroldo Lima - Bloco PCdoB; Jaime Fernandes - PFL; Jairo Carneiro PFL; João Almeida - Bloco - PMDB; João Leão PSDB; José Carlos Aleluia - PFL; Leur Lomanto PFL; Luís Eduardo - PFL; Luiz Alberto - Bloco - PT;
Luiz Moreira - PFL; Manoel Castro - PFL; Mário Negromonte - PSDB; Nestor Duarte - Bloco - PMDB;
Pedro lrujo - Bloco - PMDB; Prisco Viana - PPB;
Roberto Santos - PSDB; Sérgio Carneiro - Bloco PDT; Severino Alves - Bloco - PDT; Ursino Queiroz
- PFL; Walter Pinheiro - Bloco - PT.

Adhemar de Barros Filho - PPB; Alberto Goldman - Bloco - PMDB; Aldo Rebelo - Bloco PCdoB; Aloysio Nunes Ferreira - Bloco - PMDB;
Antonio Carlos Pannuzio - PSDB; Arnaldo Madeira
- PSDB; Carlos Apolinário - Bloco - PMDB; Corauci
Sobrinho - PFL; Cunha Lima - PPB; Duilio Pisaneschi - PTB; Eduardo Jorge - Bloco - PT; Fausto Martello - PPB; Fernando Zuppo - Bloco - PDT; Franco
Montoro - PSDB; Helio Bicudo - Bloco - PT; Ivan
Valente - Bloco - PT; José Coimbra - PTB; José
Genoíno - Bloco - PT; José Machado - Bloco - PT'
Luiz Eduardo Greenhalgh - Bloco - PT; Luiz Gushi~
ken - Bloco - PT; Luiz Máximo - PSDB; Robson
Tuma - Bloco - PSL; Tuga Angerami - PSDB; Vadão Gomes - PPB; Valdemar Costa Neto - PL;
Wagner Rossi - Bloco - PMDB; Welson Gasparini PSDB.

Minas Gerais
Ademir Lucas - PSDB; Aecio Neves - PSDB;
Antonio do Valle - Bloco - PMDB; Armando Costa Bloco - PMDB; Eliseu Resende - PFL; Genésio Bernardino - Bloco - PMDB; Hugo Rodrigues da Cunha
- PFL; Ibrahim Abi-Ackel - PPB; Jaime Martins PFL; Joana dArc - Bloco - PT; João MagalhãesBloco - PMDB; José Rezende - PPB; José Santana
de Vasconcellos - PFL; Lael Varella - PFL; Márcio
Reinaldo Moreira - PPB; Marcos Lima - Bloco PMDB; Octavio Elísio - PSDB; Paulo Delgado - Bloco - PT; Paulo Heslander - PTB; Roberto Brant PSDB; Romel Anísio - PPB; Ronaldo Perim - Bloco
- PMDB; Saraiva Felipe - Bloco - PMDB; Sérgio Miranda - Bloco - PCdoB;
Silas Brasileiro - Bloco - PMDB; Tilden Santiago - Bloco - PT; Zaire Rezende - Bloco - PMDB.

Espírito Santo
Adelson Salvador - Bloco - PMDB; Etevalda
Grassi de Menezes - PTB; Feu Rosa - PSDB; João
Coser - Bloco - PT; Luiz Buaiz - PL; Nilton Baiano PPB; Roberto Valadão - Bloco - PMDB.

Rio de Janeiro
Alexandre Cardoso - PSB; Alexandre Santos
- PSDB; Alvaro Valle - PL; Candinho Mattos -

Mato Grosso
Oswaldo Soler - PSDB; Rodrigues Palma PTB.

Distrito Federal
Agnelo Queiroz - Bloco - PCdoB; Benedito
Domingos - PPB; Chico Vigilante - Bloco - PT; Jofran Frejat - PPB; Maria Laura - Bloco - PT.

Goiás
Aldo Arantes - Bloco - PCdoB; João Natal Bloco - PMDB; Marconi Perillo - PSDB; Roberto Balestra - PPB; Sandro Mabel- Bloco - PMDB; Vilmar
Rocha- PFL.

Mato Grosso do Sul
Dilso Sperafico - Bloco - PMDB; Marçal Filho
- Bloco - PMDB; Saulo Queiroz - PFL.

Paraná
Abelardo Lupion - PFL; Antonio Ueno - PFL;
Dilceu Sperafico - PPB; Djalma de Almeida CésarBloco - PMDB; Hermes Parcianello - Bloco PMDB; José Borba - PTB; Luiz Carlos Hauly PSDB; Nelson Meurer - PPB; Paulo Bernardo - Bloco - PT; Paulo Cordeiro - PTB; Ricardo Barros -
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PPB; Ricardo Gomyde - Bloco - PCdoB; Valdomiro
Meger - PFL.
Santa Catarina
Edinho Bez - Bloco - PMDB; João Pizzolatti PPB; José Carlos Vieira - PFL; Mario Cavallazzi PPB; Milton Mendes - Bloco - PT; Paulo Gouvea PFL; Valdir Colatto - Bloco - PMDB; Vânio dos Santos - Bloco - PT.
Rio Grande do Sul
Airton Dipp - Bloco - PDT; Arlindo Vargas PTB; Darcísio Perondi - Bloco - PMDB; Eliseu Padilha - Bloco - PMDB; Esther Grossi - Bloco - PT; Ivo
Mainardi - Bloco - PMDB; Jarbas Lima - PPB; Nelson Marchezan - PSDB; Wilson Cignachi - Bloco PMDB.

1- ABERTURA DA SESSÃO

o

SR. PRESIDENTE (Lael Varella) - A lista de
presença registra o comparecimento de 222 Senhores Deputados.
Está aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus e em nome do povo
brasileiro iniciamos nosso trabalhos.
O Sr. Secretário procederpa a leitura da ata da
sessão anterior.

11- LEITURA DA ATA
O SR. PAULO GOUVê:A, servindo como 22
Secretário, procede à leitura da ata da sessão, antecedente, a qual é, sem observações, aprovada.
O SR. PRESIDENTE (Lael Varella) - Passase à Leitura dó expediente.

111- EXPEDIENTE
Não há expediente a ser lido.
O SR. PRESIDENTE (Lael Varella)
Passa-se ao

IV - PEQUENO EXPEDIENTE
Tem a palavra o Sr. Ivo Mainardi.
O SR. IVO MAINARDI (Bloco/PMDB - RS.
Pronuncia o seguinte discurso) - Sr. Presidente,
Sr's e Srs. Deputados, sei que o problema do desemprego não é exclusivo nosso. Na verdade, tratase de uma dificuldade mundial.
A prova disto se encontra na relização do 10º
Fórum da Liberdade, em Porto Alegre, promovido
pelo Instituto de Estudos Empresariais, cujo tema
deste ano foi ·0 Desafio de um Mundo sem Empregos" e em que o desemprego foi debatido por especialistas do Brasil e do exterior.
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A taxa de desocupados atinge 11%, em média,
na Europa, 7% na Inglaterra e cerca de 5,5% nos
Estados Unidos. Na França e na Alemanha, o desemprego só é comparável ao da época de Hitler.
No Brasil, segundo o IBGE, as dispensas vêm
ocorrendo há sete anos, alcançando o índice acumulado de 34,2%. Os maiores índices de liberação de
mão-de-obra registraram-se nas áreas de vestuário,
27%, têxtil, 25,8%, e mecânica, 20,5%, campos de
atividade efetivamente mais expostos à concorrência
mundial.
E o que foi recomendado pelos "experts" para
minimizar o problema?
Houve unanimidade pela eliminação das leis sobre o emprego, pois "a rigidez do mercado de trabalho
é a causa básica do desempregoll • Contratos temporários, vinculação entre pagamento e produtividade, livre
negociação entre empresários e empregados foram
medidas sugeridas consensualmente. "Liberdade para
trabalhar e contratar" é o quesito indispensável.
É legítimo o desejo de proteção por parte dos
trabalhadores, "mas a melhor proteção não está nas
leis das instituições oficiais, e sim na aquisição de
propriedades", lembrou o escritor cubano Carlos Alberto Montaner, um dos participantes do fórum.
O Ministro do Tribunal Superior do trabalho,.
Almir Pazzianotto, defendeu a revisão da regulamentação trabalhista, apontado alguns absurdos hoje vigentes, tais corno algumas atividades consideradas de alto
risco por urna portaria do Ministério do Trabalho cultivo.
de hortaliças e plantas ornamentais, fabricação de sorvetes e conserto de calçados, há no Brasil 3 milhões de
reclamatórias trabalhistas, mais do que o número de
empregados na Nova Zelândia.
Quanto à redução da jornada de trabalho, norte-americano, e Deepak Lal, indiano naturalizado inglês, o escritor Montaner e a ex-Ministra da Economiua da Nova Zelândia, Ruth Richardson, condenaram tal proposta. Segundo eles "a quantidade de riqueza gerada pela soc.iedade precisa ser mantida ou
aumentada, o que oneraria ainda mais os empregadores, em face das novas contratações que se veriam obrigados a fazer, devido ao excessivo número
de impostos e contribuições sociais a que já estão
sujeitos", ou seja, jornada flexível somente é viável
com a concomitante redução de impostos.
Sr. Presidente, SrIs e Srs. Deputados, mais
uma vez venho demonstrar-lhes a urgência da reforma do Sistema Tributário Nacional. O número de
gravames que incide sobre a folha de pagamento é
em realidade, um dos fatores que mais oneram o
custo Brasil, responsável não só pela nossa precária
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competitividade, como, igualmente, pela menor oferta de empregos.
Rogo-lhes, pois, Excelências, reforma tributária
jál Em nome dos milhares de brasileiros desempregados ou subempregados, violentados pela fome,
pela miséria, pela nossa imobilidade.
Se o Poder Executivo ainda não está suficientemente sensibilizado com a situação desesperadora
dos nossos desempregados. empenhando-se na
agilização da tramitação e da aprovação da reforma
tributária como o fez quando da análise da emenda
da reeleição, cabe a nós, Execelências, como líndimos representantes da sociedade brasileira, epenharmo-nos na solução se seus problemas.
Era o que tinha a dizer.
O SR. CHICO VIGILANTE (Bloco/PT - DF.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs.
Deputados, efetivamente, a escravidão do negro,
abolida há pouco mais de 100 anos, deixou profundas marcas no tecido social brasileiro. São marcas
que se caracterizam, principalmente, por intermédio
do preconceito e da discriminação dos quais somos
vítimas. Preconceito e discriminação responsáveis
pelo grande contingente de negros despossuídos e à
margem do crescimento do Brasil. Na verdade, se
há milhões de pobres, a maioria é composta pelos
afro-brasileiros.
Contudo, vale ainda lembrar a permanente resistência à escravidão, cujo líder mais expressivo foi
Zumbi, um dos chefes do Quilombo dos Palmares,
situado na Serra da Barriga, mais precisamente no
Município de União dos Palmares, em Alagoas, abatido em combate em 20 de novembro de 1695, quando as forças coloniais, após setenta anos de investidas, conseguiram derrotar a epopéia negra.
Durante anos, a história de Zumbi e de Palmares não mereceu sequer citação nos livros de História. No geral, as revoltas negras ainda não alcançaram o que poderíamos chamar de -direito à históriaum acesso à historiografia oficial. Se a história de
Zumbi dos Palmares ganhou, a partir das comemorações do tricentenário, status até mesmo de comemoração oficial, sem dúvida foi graças à obstinação
e perseverança dos que, como Zumbi, jamais se
renderam e que deram continuidade à sua luta. Portanto, neste dia a palavra de ordem é: vamos reescrever nossa história, reconstruindo a história da cidadania negra a partir do legado de Zumbi. Zumbi
dos Palmares, ao lado de Tiradentes, é, hoje, herói,
brasileiro, porque representa um dos maiores símbolos de luta por uma sociedade livre e igualitária, sendo que o resgate da importância histórica de Zumbi
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ainda está por se fazer. Para a historiografia oficial,
Palmares e a valentia e honradez de Zumbi são um
episódio marginal, de pouco significado. Mas, na
verdade, representou a mais importante luta dos brasileiros por sua liberdade, um dos momentos de
maior grandeza da história brasileira, infelizmente
até hoje pouco estudado.
Palmares e a figura exponencial de Zumbi
constituíram o referencial maior de significação socio-político, símbolo mais elevado da história dos povos da América, da luta pela liberdade. O movimento
quilombola antecipou o protagonismo do povo brasileiro em sua luta por independência, igualdade e democracia, escrevendo a primeira experiência brasileira de liberdade e igualdade socioeconômica.
Homens como Zumbi a historiografia mundial ragistra poucos. Sua luminosidade, grandeza e luta pela
igualdade facial transformaram-no na imagem-símbolo
da consciência negra do país. Mas, em cada consciência, de forma individual, e na consciência nacional, de
forma generalizada, a figura de Zumbi mantérn-se
como chama viva a iluminar a consciência dos homens
em seus anseios de justiça liberdade, igualdade e
respeito aos direitos humanos.
Transformar Zumbi dos Palmares em Herói da
Pátria contribuirá, ainda que tardiamente, para o resgate da importância de Zumbi dos Palmares, o herói
negro que a historiografia oficial esqueceu, resgatando a memória histórica do. Brasil para os brasileiros.
O resgate histórico de Zumbi e de Palmares permitirá uma compreensão desmistificadora da história
brasileira, que descortine os heróis verdadeiros.
Zumbi é considerado herói nacional pelos grandes historiadores, pelo movimento negro, mas precisa ser reconhecido e conhecido pela maioria dos
brasileiros.
Agora, Zumbi dos Palmares, herói negro, herói
popular, herói que não era militar, já faz parte da galeria de heróis nacionais, pois foi alçado a essa condição através da sanção de lei nesse sentido, pelo
Presidente da República. Zumbi dos Palmares, a
partir do dia 21, passou a constar do livro -Heróis da
Pátria-, ao lado de Tiradentes e do Marechal Deodoro da Fonseca.
O SR. WALTER PINHEIRO (BlocolPT - BA.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
SrAs e Srs. Deputados, a Delegacia do Ministério das
Comunicações na Bahia tem pautado suas ações
principalmente pela repressão às rádios comunitárias. Indiferente aos graves problemas verificados
nas emissoras comerciais de Salvador e do interior
do Estado, a delegacia dispensa tratamento diferen-
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,ciado quando se trata de "cumprir a lei". O Sindicato
dos Radialistas tem feito várias denúncias sobre as
condições .de funcionamento de algumas emissoras,
e, até aquI, apenas a Delegacia Regional do Trabalho (DRT) fez uma fiscalização nos transmissores
das rádios AM. Mesmo assim, as empresas foram
apenas notificadas das irregularidades, enquanto o
sindicato espera uma segunda visita dos fiscais, já
que os problemas mais graves continuam, embora
todos os prazos estabelecidos para encaminhar as
medidas sugeridas tenham expirado.
É importante ressaltar, Sr. Presidente que, em julho do ano passado, um técnico que prestava serviço à
Rádio Excélsior da Bahia morreu fulminado por uma
descarga de alta tensão. Meses antes, um operador
de transmissor morreu em situação semelhante, numa
emissora do Município de Senhor do Bonfim.
Ainda em Salvador, a TV Aratu opera em condições inaceitáveis, segundo o Sindicato dos Radialistas, que há dois anos pediu providências ao Ministério das Comunicações (Minicom), sem que nada fosse
feito. As duas mortes e o risco iminente de novos acidentes fatais nos transmissores das rádios AM, insistentemente denunciado pelo Sindicato dos Radialistas
não bastam para mobilizar o Minicom na Bahia.
'
Entretanto, as entidades que se organizaram e
comp~ram seus. ~uipamen~os senti~ a ação rápida
e eficiente do MlnlCOm. E veja bem, Sr. Presidente: essas entidades assim têm procedido até porque esta
Casa aprovou no ano passado, na Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infonnática, o substitutivo ao Projeto de Lei nJ2 1.521196, que, neste m0mento, tramita na Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação. A questão que se apresenta é: por que
o Minicom se mostra tão eficiente no combate às rádios comunitárias, que só àgora poderão ter a regulamentação há muito reclamada pelas coqlunidades que
constituíram entidades para operá-Ias, e faz "vista
grossa" quando se trata de aplicar a lei para as emissoras AM ou FM operando irregularmente?
É bom lembrar, S..-s e Srs. Deputados, que o direito ao espaço eletromagnético está assegurado na
Constituição de 1988. O art. 220 assim detennina:
A manifestação do pensamento a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão restrição, observado o disposto nesta
Constituição.
O § 12 desse mesmo artigo estabelece:
Nenhuma lei conterá dispositivo que
possa constituir embaraço à plena liberdade
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de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social,...
~á o § 22 também desse mesmo artigo afirma
.
IneqUIvocamente:

É vedada toda e qualquer censura de
natureza política, ideológica e artística.

Além disso, é preciso lembrar também que-o
Brasil é signatário do acordo internacional para viabilizar as emissoras comunitárias. Portanto, mesmo
não existindo ainda legislação específica sobre as
rádios comunitárias, é injustificável que o Govemo
trate as entidades que as operam na qualidade de
"piratas", isto é, ladrões, saqueadores, exatamente
aquelas que mais promovem a democratização da
informação", e, se não fosse a repressão do Minicom,
elas já seriam hoje em mais de 5 mil em operação
no País.
Na Bahia, a ação repressora do Minicom alcançou as comunidades do bairro de Platafonna o subúrbio de Salvador, e do Município de Baixa Grande,
a 250 quilômetros da Capital, que tiveram seus
transmissores lacrados pelo Minicom. É importante
ressalta~ que os equipamentos comparados por estas duas comunidades são homologados pelo próprio Minicom, estando rigorosamente dentro das especificações estabelecidas.
As duas comunidades estão providenciando a
liberação de suas rádios pela via judicial. Em Baixa
G_rande, o fechamento da rádio revoltou a populaçao, que expressa a sua indignação através de abaixo-assinado com mais de 1.800 assinaturas, além
de uma moção de repúdio assinada por todos os
onze Vereadores do Município, além de declarações
de todas as entidades que se reuniram para realizar
o sonho de ter uma rádio comunitária.
Tem razão o Deputado Fernando Ferro, do
meu partido e que tem acompanhado de perto o drama das entidades que operam as rádios comunitárias, quando afiram que a onda de violência deflagrada pelo Minicom se constitui numa falta de respeito ao povo brasileiro e também a esta Casa. Afinai, o Congresso, isto é, os representantes da população, estão discutindo os projetos que tratam do assunto. Enquanto os Parlamentar debatem o assunto,
o Governo baixa o porrete.
Isso é lamentável e só pode esperar de todos
nós repúdio e indignação. Por último, Sr. Presidente,
solicito que este pronunciamento seja publicado no jornal Hoje na Câmara e divulgado em A Voz do Brasil.
Era o que tinha a dizer.
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O SR. MARÇAL FILHO (Bloco/PMDB - MS.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
SrDs e Srs. Deputados, neste momento ocupo a tribuna desta Casa para abordar um assunto de suma
importância para a Nação e, ao mesmo tempo, protestar contra o alto preço pago pelo Brasil, por conta
da corrupção desenfreada.
Se não forem eliminados os desvios de recursos
públicos, dificilmente o nosso país ingressará com níveis adequados de soberania, competitMdade e respeito no novo mundo que vive e a da globalização.
Apesar dos patrióticos esforços do nosso Presidente Fernando Henrique Cardoso para o combate
à co!rupção, é ~de ,todos, ~ós a tarefa de conduzir a
Naçao à prevalencla ~a etlca. ,
_ Embora tenha Sido re~uzl~o, numa demonstraçao d; q~e uma nov~ conscl~ncla,br?ta entre os responsavels pela gestao da cOisa publica, esse flagelo
persiste teimosamente.
Trata-se de um "Monstro" de múltiplos tentáculos, que parasita anônimo e insaciável as engrenagens de uma estrutura administrativa ainda impregnada por vícios de uma históri~ comple~, heterogênea e marcada pela alternânCia de regimes demoáf
d't d
t d' t
rI"
b fd
cr I~OS, I auras, es_a IS, ~s e po I ICOS Im u os
de .dlferentes conc,?pçoes ~tl~S. As refo~as modermzadoras
estrategicamente
, ,
, deverao" reposlclonar
,
as máqUinas estatais, eliminando a maleflca cultura
do desperdfcio.
Segundo pesquisa feita junto a empresários e
executivos de multinacionais de 54 pafses, o nosso
Pafs aparece em 409 lugar (em um ranking que vai do
menos corrupto ao mais corrupto) entre aqueles pafses pesquisados segundo a Transparency Intemational (TI), Organização Não-Govemamental (ONG), especializada em combater a corrupção nacional.
Sr. Presidente, Sr-s e Srs. Deputados, a corrupção no Brasil já atinge índices alarmantes de um
percentual elevado do nosso Produto Interno Bruto
(PIB).
A revista Veja desta semana faz uma comparação entre os escândalos financeiros de países desenvolvidos, como os Estados Unidos, França e Inglaterra e os recentemente vividos em nosso país.
As cifras de falcatruas, em dólares, dos pafses do
Primeiro Mundo, podem ser consideradas "fichinhas"
quando comparadas às levantadas pelo esquema
"PC-Collor", máfia da Previdência, escândalo dos
precatórios e até mesmo o rombo patrocinado pelo
Banco Nacional, que acabou comprado pelo Unibanco.
A corrupção é um mal que prejudica toda a sociedade. É uma componente extremamente cruel de
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injustiça social, no instante que grande parte do dinheiro pago pela comunidade, e forma de impostos,
passa alimentar a ganância dos "espertos", em detrimento de benefícios para a população que tanto deles necessita.
Segundo afirmação da americana Page Bigelow, no seminário sobre "Democracia, Govemabilidade e Combate à Corrupção", realizado em Brasília
no final de 1994, ·0 custo final da corrupção não são
apenas os sonhos não realizados, mas os sonhos
sequer sonhados. Esse é um preço que nenhuma
sociedade pode suportar."
Era o que eu tinha a dizer.
O SR. CLÁUDIO CAJADO (PFL - BA. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrDs e Srs.
Deputados, o pesadelo das filas nos hospitais e dos
partos em corredores de prontos-socorros estão
com seus dias contados O Ministério da Saúde lançou na última quinta-feira, dia 20, o programa de
"Desospitalização", que promete reduzir à metade as
internações, que no ano passado totalizaram 12 miIhões.
Ao lançar pro rama o Ministro Carlos Albu.
g "
,
querque assumiu o desafiO de acabar com as filas, a
curto prazo, curando de vez uma das maiores dores
de cabeça da população. O programa atenderá 17,5
de faml'I'las em casa, desaf ogan do os hOSPI'
ml'Ihoes
t'
b t
d
to ho it I r
ais e ara ean o os cus s sp a a_es.
O Gov~mo ch~gou à :onclusao de que está
gast~n~o muito com Inter~a?oe~ e consu~as desnecessanas: Em 1996, o Ml,nlsté,no da ~aude ga~tou
em atendimento ambulatOrial e Internaçoes o eqUlvalente à, m_etade de seu orçamento, num total de
R$8,2 bJlhoes.
O Ministério da Saúde descobriu que, de cem
pessoas que vão aos hospitais, oito !icam internadas, sendo que somente quatro devenam realmente
ocupar os leitos e que 80% dos pacientes que enfrentam filas nos hospitais não precisariam estar ali,
já que seus problemas poderiam ser resolvidos em
suas respectivas casas.
Sr. Presidente, a política de "desospitalização"
é uma tendência mundial, que o Governo Federal
está adotando com atraso de dez anos, mas é meIhor fazer atrasado do que não fazer. Louvo a iniciativa do Sr, Ministro e espero que ela tome conta da
Nação, pois acredito que, sem a colaboração de todos, essas medidas não surtirão o efeito esperado..
O Ministro da Saúde acredita que o fim do modela centrado no atendimento vai representar uma
verdadeira revolução.
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É isso que esperamos, e que esse novo modelo descentralizado traga saúde e conforto para nossa Nação, não ficando apenas no papel.
O SR. PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr-'s e Srs.
Deputados, tenho, por reiteradas vezes, desta tribuna, reclamado da desatenção da Petrobrás, principalmente com os municípios que integram a região
norte do Estado do Rio de Janeiro. Ao longo dos
anos, desde quando se instalou na região, aquela
empresa apenas se preocupa em retirar do subsolo
e da plataforma oceânica o petróleo ali existente, expiorando ao máximo as riquezas que encontra sem
oferecer qualquer contrapartida às comunidades 10cais, representadas pelo povo em geral, pela indústria e pelo comércio ali instalados.
Em geral, a Petrobrás importa mão-de-obra,
desprezando o trabalhador do norte do Estado do
Rio de Janeiro. Da mesma forma, em relação ao comércio e à indústria. As compras da empresa são
feitas fora, na Grande Rio, em São Paulo e mesmo
em outras praças do Brasil e no exterior, não se servindo do comércio e da indústria locais que podem e
querem manter relacionamento direto com a estatal.
Há um descontentamento generalizado em
todo o norte do Estado do Rio de Janeiro em relação
a esse comportamento de indiferença d~ Petrobrás
e, permanentemente, temos nos pronunciado quanto
a isto, r~velando a f~rma discri~i~a?ora como age ~
Petro~ras e~ relaçao aos ~.UnlCI~IOS que lhe ab~gam Instalaçoes e lhe propiCiam nquezas extraordlnárias.
Recentemente, aquela empresa fez divulgar na
imprensa que iria investir milhões em reais o norte
do Estado do Rio de Janeiro. Quem se deu ao cuidado de analisar a notícia verificou, decepcionadamente que os recursos anunciados seriam todos investi. .
dos Internamente na própna Petrobrás, sem que ne' .
. , .
nhum benefiCIO apontasse para os mUnlClplOS e o
'..
povo da reglao, sem que se oferecessem contrlbul. .
It . d
. . d' . d
çoes SOCiaiS, cu uralS, e ucaClonalS Ireclona as ao
público, sem que houvesse oferta de empregos, sem
que se vislumbrasse o repasse de recursos para as
Prefeituras em forma de impostos, taxas ou de contribuições.

neste plenário, na sessão de 18 de março de 1997,
emprestando o meu apoiamento à idéia que está
substantivada em forma de projeto de lei já em exame na Assembléia Legislativa do Estado do Rio de
Janeiro.
Não se trata de uma aventura ou de uma proposição demagógica. É, sim, aquele projeto de lei
uma forma de reagir ao descaso da Petrobrás, indicando à comunidade nacional a existência, de fato e
de direito, de uma Região Petrolífera no Estado do
Rio de Janeiro, de onde a.. estatal retira quase que o
total da produção nacional de petróleo e de gás, sem
que ofereça qualquer tipo de compensação aos Municípios onde ocupa espaço e explora seu solo e
suas bacias oceânicas.
A Petrobrás, Sr. Presidente, diferentemente da
política defendida e praticada pelo atual Governo,
não se sente em nada comprometida com os aspectos sociais e com os problemas que afligem o povo
do norte do Estado do Rio de Janeiro. Nem ainda
cuida em poder participar do processo de desenvolvimento econômico da região, pois em nada participa do comércio e da indústria ali existentes e que
poderiam ser maiores e mais modemamente avançados se houvesse o estímulo da empresa para com
aqueles segmentos.
A Petrobrás, embora há muitos anos presente
no norte do Estado do Rio de Janeiro vive como se
aquelas paragens lhe servissem ape~as à exploração colonial, como, aliás, sempre fez e continua fazendo com os Estados do Nordeste brasileiro onde
sempre viveu em cima de riquezas, mantendo:se rodeada da pobreza que jamais tentou minorar ou extirpar. Em qualquer lugar onde se instale a Petrobrás, ela se comporta de modo socialmente injusto e
economicamente perverso.
Nt
t
. t 't
ao me ocupo com es e assun o com In UI os
d
't'
. A t
f
d
menores e uma Cri Ica vazia. n es, o aço e
od' .
, I t t d h
t
m o seno e responsave en an o c amar a a en- d G
t '
rt
t d P t
çao o ovemo para es e compo amen o a e rob á'
f 'd d é'
it' I
. r s, I~s ~ sua con InUI a e Inace ave e mesmo
Inexp IC v e . . .
.
Era o que tinha a dizer, Sr. PreSidente, Srls. e
Srs. Deputados.

Dentro deste contexto de insatisfação surge a
idéia, Sr. Presidente, da criação, no Estado do Rio
de Janeiro, de uma nova região geoeconômica, que
se chamaria, em princípio, Região Petrolífera, reunindo os Municípios de Macaé, Carapebus, Quissamã, Casemiro de Abreu, Rio das Ostras e Conceição de Macabu. Sobre este assunto manifestei-me,

O SR. ARLINDO VARGAS (PTB - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr-'s e Srs. Deputados, estou encaminhando à Mesa, para o devido
andamento, indicação ao Exm!! Sr. Presidente da
República de adoção de medidas para a criação de
um grupo de trabalho para estudar e solucionar problemas dos produtores primários.
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O SR. PRESIDENTE (Lael Varella) - A Mesa
recebe a indicação nos termos regimentais.

Sala de Sessões, 25 de março de 1997. - Deputado Arlindo Vargas, Vice-Líder do PTB.

INDICÀÇÃO A QUE SE REFERE O ORADOR:

O SR. JOÃO COSER (Bloco/PT - ES. Pronuncia o seguinte discurso.) Sr. Presidente, srªs. e Srs.
Deputados, existe, no Estado do Espírito Santo, um
reclamo que me parece mais do que justo: a desvinculação administrativa do Corpo de Bombeiros da
Polícia Militar. Tal pleito está expresso em documento que foi enviado pelo Comandante-Geral da Polícia
Militar e pelo Comandante do Corpo de Bombeiros.
Somente com a evolução do entendimento é que poderemos nos dar conta das mudanças que se fazem
necessárias. Quando fizemos a Constituição Estadual, foi instituída a unidade corporativa, isto é, o
Corpo de Bombeiros foi considerado como uma unidade da Polícia Militar.
A exemplo de outros Estados da Federação,
conclui-se, hoje, que, por razões técnicas e até de
economia para a Administração Pública, é de se
considerar a separação. Em relação às questões de
especialização, incumbe ressaltar aquela relativas à finalidade constitucional destas diferentes forças: ao
Corpo de Bombeiros cabe zelar pela defesa cMI, enquanto a Polícia Militar zela pela segurança pública, de
forma ostensiva. Urna possui um caráter eminentemente repressão aos ilícitos que po$Sélm vir a ser c0metidos no corpo social, e a outra tem por atividade o
atendimento das emergências advindas de infortúnios,
naturais ou não, que se abatem sobre a população.
Sr. Presidente, ainda persiste em nossa Constituição um entendimento de unidade ao avesso. Sob o
escopo de manter-se uma unidade das forças Armadas em sentido lato, de há muito subordinam-se todos
os regimentos locais, estaduais e municipais, como
sendo forças auxiliares e reservas do Exército. Este
mando de centralidade propicia, por vezes, o entendimento de que, no caso do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar, devesse haver urna unidade administrativa.
Portanto, fica aqui registrado o meu apoio ao
pleito da corporação do Corpo de Bombeiros do
Espírito Santo no sentido de se buscar o melhor
caminho para servir à população em suas necessidades que demandem a especialidade destes servidores.
O SR. WALDOMIRO FIORAVANTE (Bloco/PT
- RS. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr'!s e Srs. Deputados, venho hoje a esta tribuna para falar de um tema que há muito tempo me
traz grande preocupação, qual seja: a reforma da
Previdência Social.
A cada dia que passa somos surpreendidos
por novas medidas que vêm sendo tomadas por par-

INDICAÇÃO
Indicação ao Excelentíssimo Senhor
Presidente da República, a adoção de
medidas para a criação de um grupo de
trabalho para solucionar o problema dos
produtores primários.
Senhor Presidente:
O Deputado que esta subscreve, de acordo
com o art. 100, § 1 e art. 113, inciso I, do Regimento Interno, propõe que após lida e aprovada pelo plenário, seja sugerido ao Excelentíssirno Senhor Presidente da República, a adoção da seguinte providência.
Que sua Excelência determine ao Senhor Ministro da Agricultura e do Abastecimento, a criação
de um Grupo de Técnicos para viabilizar e solucionar definitivamente o grave problema dos produtores
que se obrigaram a lançar mão dos estoques de
E.G.f e A.G.f. como única forma de se manterem
na atividade produtiva.

º

Justificação
Em virtude dos graves problemas elas que
atingiram os produtores, acreditamos que somente
um prazo de 10 (dez) anos para reposição dos estoques e substituindo a garantia em produto por penhor ou hipoteca, estaria assim, assegurado ao Governo, ou ao credor, o recebimento de uma dúvida
hoje, totalmente incerta.
Todos sabemos que da atividade primária, a lavoura de arroz, foi a mais atingida, mas sofreram todos os cultivos com a desorganização desta indispensável atividade.
A falta de uma política agrícola definida, as altas taxas de juros, os índices ilegais nos financiamentos, a falta de crédito, as importações, o aviltamento de preço!; e os congelamentos, é que foram
as causas que levaram os bons produtores a lançarem mão dos estoques.
Cabe-nos destacar que a falta de solução ao
problema dos estoques impedirá o acesso dos produtores a qualquer programa de recuperação do setor primário.
Salientamos que não desejamos perdoar as dívidas dos armazenadores. Queremos, sim, proporcionar oportunidades para que o Governo receba o
que lhe é devido e que, os produtores, possam fazer
a terra produzir.
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te do Poder Executivo, arbitrárias e autoritárias, no
sentido de literalmente cassar direitos consagrados
aos trabalhadores aposentados, quer seja por leis
complementares, quer seja no próprio texto constitucional.
A seu bel-prazer, o Presidente Fernando Henrique Cardoso, usando de métodos por demais conhecidos, ou seja, usando da política do ué dando
que se recebe", ao final do processo de discussão
das questões previdenciárias, aprovou texto que retira uma série de direitos conquistados pela classe
trabalhadora, mesmo sob o protesto da Oposição
que em momento algum aceitou o que estava acontecendo.
A correção das aposentadorias não está assegurada no texto final oriundo das discussões nesta
Casa Legislativa, tampouco há qualquer possibilidade de reversão deste ponto. Mas, assisti, indignado,
a desvinculação do valor a ser pago a título de benefício previdenciário entre o que recebe o trabalhador
da ativa e o cidadão já aposentado.
Desta forma, está ocorrendo clara violação do
disposto no art. 201 e demais disposição do Texto
Constitucional que prevêem as correções necessárias, de modo a assegurar o valor dos benefícios e
sua paridad~ com quem está na ativa.
Também outra conquista de FHC foi a de conseguir alterar os critérios para a concessão deste benefício - o critério será o tempo de contribuição e
não o tempo do serviço efetivamente prestado.
Ora, é pública e notória rotatividade da mãode-obra existente no Brasil, onde o trabalhador não
sabe se, chegando na empresa, irá trabalhar ou será
despedido e, quando isso ocorre, passa meses e
meses na busca incansável de novo emprego, sem,
contudo, conseguir. Pergunto: como este cidadão
poderá comprovar tempo de contribuição, quando
fica grande parte do tempo sem ocupação, desempregado, e sem condições de sustentar sua família?
Além disso, ainda terá que, mesmo assim, conseguir
arranjar um jeito de contribuir com a Previdência Social, caso queira adquirir o direito de aposentar-se.
Se não fizer assim, levará pelo menos o dobro do
tempo previsto, somando período a período o tempo
em que esteve empregado, senão não conseguirá
aposentar-se, pois o óbito ocorrerá antes.
Ora, estimados colegas, não consigo admitir
nem compreender tamanha falta de sensibilidade de
um Govemo - eleito sem dúvida com votos de trabaIhadores aposentados - que, decorrido pouco tempo
no poder, vira as costas para quem lhe ajudou e
acreditou nas promessas feitas no período eleitoral.
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Igualmente, há poucos dias, foram alteradas as
regras para concessão de aposentadorias especiais,
restringindo tal benefício apenas para pequena parcela de trabalhadores que ao longo de sua vida profissional laboraram em atividades insalubres ou expostos a agentes químicos, físicos ou biológicos danosos à saúde.
Como se não bastasse, FHC anuncia que ainda quer que sejam procedidas novas alterações para
o servidor público, para os agricultores e outras categorias.
É lamentável o que vem acontecendo. Deixo
aqui, Sr. Presidente, neste momento, o registro de
minha indignação contra as medidas antidemocrática do Presidente FHC com relação aos trabalhadores aposentados, e meu compromisso em lutar a favor desta categoria tão sofrida e menosprezada.
O SR. ENIO BACCI (Bloco/PDT - RS. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, apresento projeto proibindo a venda de
bebidas alcoólicas e cigarros a menores.
No Brasil, segundo dados da Organização
Mundial de Saúde - OMS, 32 mil crianças até 9
anos são fumantes. Ao todo, no País, são 30,6 miIhões de fumantes, com 80 mil mortes por ano devido ao consumo do cigarro.
É necessário, em vez de apenas cercar os fumantes, tratá-los. Vamos criar um centro de tratamento de dependência da nicotina, inclusive de
pesquisas, a ser financiados pelas companhias
multinacionais de fumo. Além de programas de esclarecimentos sobre os riscos do cigarro e do álcool e seus efeitos, principalmente em crianças e
adolescentes.
No mundo, são 3 milhões de mortes por ano
devido ao consumo de cigarro, equivalente a uma
morte a cada 10 segundos.
Precisamos de uma legislação mais rigorosa em
relação a propaganda de cigarros e álcool, bem como
clínicas especializadas de tratamento, que encarem o
viciado como um doente que necessita de ajuda.
Ainda vou porpor projeto para inclusão da disciplina Saúde Pública, Riscos do Álcool e do Tabaco
nas escolas de 1º e 2º graus.
O SR. URSICINO QUEIROZ (PFL - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, pretendo pronunciar-me sobre dois assuntos neste início de tarde.
No primeiro deles, quero manifestar minha alegria e honra de ter participado, na Cidade de Juazeiro, na Bahia, do 11 Congresso Baiano de Maçons.
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Na verdade, todo e qualquer evento maçônico
é de fundamental importância para a vida e principalmente para a modificação dos padrões morais de
toda a sociedade.
A maçonaria tem como princípio plasmar o homem, aparando suas asperezas e transformando a
pedra bruta que somos em pedras polidas, por meio
de seus sábios ensinamentos.
O referido Congresso, realizado em Juazeiro,
reuniu mais de mil maçons da Bahia e de uma parte de Pernambuco, e tratou de temas altamente
importantes para a comunidade brasileira. Na
oportunidade, discutimos e refletimos profundamente sobre o novo Brasil que, na verdade, precisa ser plasmado.
Há necessidade de que todos nós, cidadãos
desta Pátria, entendamos que temos de preparar a
grande ponte por onde transitará a humanidade
saindo do século XX para o XXI, mas já com uma
coletividade que seja justa, perfeita, humana e fraterna; uma humanidade que não contenha dentro de si
própria as grandes e terríveis diferenças do homem
dos Hemisférios Norte e Sul; uma humanidade onde
realmente possamos cultivar e cultuar as qualidade
e as virtudes, e que a riqueza material não seja nenhum momento o galardão maior do cidadão e da
sociedade.
Esperamos, firmemente, Sr. Presidente, conseguir provar que esta sociedade não é uma utopia,
que as virtudes não sejam valores relativos, mas absolutos. Uma sociedade que entenda que os objetivos são algo muito frágeis, bonitos como bolas de
sabão lançadas numa tarde de primavera, mas que
sempre estouram nas nossas caras, mostrando a
pequenez de se atingir o objetivo.
Entendo que a busca do ideal, esta sim, forma
o homem e a humanidade, e é a preocupação do
maçom, ou seja a busca do amor na sua plenitude.
E pouco importa que não consigamos alcançá-Ia,
que não entendamos que a verdadeira metamorfose
do homem é o momento em que ele deixa de ser indivíduo e consegue se transformar no homem social.
Na verdade, o homem consegue entender o apelo
do grande Arquiteto do Universo, para que consiga
ajudá-lo em sua missão.
Com muita alegria, Sr. Presidente, registro nos
Anais desta Casa a alegria e a honra que tive de
participar daquele Congresso maçônico. Devo dizer
a V. EXªs que saí de lá retemperado, na certeza de
que o homem quer ser bom, que o mal não pode ser
o apanágio da humanidade; na certeza de que, dentro de pouco tempo, não haverá lugar para os maus
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neste mundo. Não sou visionário, asseguro a V.
Exi's que creio firmemente nisso, porque se trata da
realização de um plano da humanidade.
Sr. Presidente, quanto ao outro assunto prometido para pronunciar-me nesta tarde, o farei oportunamente.
O SR. BETINHO ROSADO (PFL - RN. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, o Governo Federal encaminhou a esta
Casa mensagem pedindo a prorrogação do Fundo
de Estabilização Fiscal, o FEF, a nova denominação
do antigo Fundo Social de Emergência. A lógica do
Fundo é criar uma disponibilidade interna no Orçamento da União de forma que gestores administrativos federais possam realocar recursos orçamentários e financeiros em caráter emergencial, sem a necessidade de, por exemplo, emissão de títulos para
cobrir déficits setoriais, o que pressionaria, ainda
como exemplo, o processo inflacionário para cima.
Os recursos destinados a esse Fundo foram,
no ano de 1996, da ordem de 25 bilhões de reais, e
para o ano de 1997, caso seja prorrogado, os recursos estão estimados em 32,5 bilhões de reais.
Esta Casa Legislativa, sensível aos problemas
orçamentários do Executivo, deverá prorrogar a existência do FEF, Fundo de Estabilização Fiscal.
No conjunto de argumentos apresentados pelo
Executivo para a prorrogação do fundo, um deles
destaca que ele não subtrai receitas dos Estados e
Municípios. Tal assertiva, infelizmente, não é verdadeira. Se não existisse o Fundo de Estabilização Fiscal,
as receitas dos Estados, Municípios e dos Fundos
Constitucionais do Nordeste, Centro-Oeste e Norte seriam aumentadas? Sim, seriam aumentadas.
Voltando ao ano de 1996, quando o Fundo arrecadou 25,3 bilhões de reais, os Estados, Municípios e
Fundos Constitucionais deixaram de receber, por conta da existência do FEF, 1,7 bilhão, assim distribuídos:
os Estados perderam 789 milhões de reais; os Municípios, 826 milhões, e os Fundos Constitucionais, 110
milhões, totalizando 1,725 bilhão de reais.
Tomando, ainda, por base o ano de 1996, as
transferências da União para o Fundo de Participação dos Estados, Fundo de Participação dos Municípios, Fundo Constitucional do Nordeste, Fundo
Constitucional do Norte e Fundo Constitucional do
Centro-Oeste totalizaram 19 bilhões de reais. O valor de 1,725 bilhão, subtraído pelo FEF, representa
um acréscimo de 9% nessas receitas.
Quando olho para Municípios do Rio Grande
do Norte, como os Municípios de Janduís, Upanema, Itaú, que têm coeficiente de 0,6 e recebem por
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mês 65 mil reais de FPM como única fonte de receita, vejo a importância de se aumentar a renda desses Municípios em 9%, o que significaria cerca de 6
mil reais a mais por mês: Essa visão todos nós teremos quando olharmos para tantos outros Municípios
do Nordeste, do Norte e do Centro-Oeste.
O Govemo Federal quer a prorrogação do FEF
e a disponibilidade interna no Orçamento, gerada
pela sua existência, e delas precisa. Mas os Municípios não podem prescindir dessa receita e quase
10% do Fundo de Participação dos Municípios. Há,
portanto, necessidade de se modificar a proposta
governamental que prorroga o Fundo de Estabilização Fiscal, que tem recursos previstos de 32,5 bilhões de reais para 1997, remetendo aos Estados, Municípios e para o FNE, FCO e FNO 7,5% desse valor, o que representa recursos totais de 2,4 bilhões. '.
Comunico aos Srs. Deputados que estou apresentando emenda nesse sentido, para a qual peço, a
partir de já, o apoio de V. EJ<!Is.
O SR. WELSON GASPARINI (PSDB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados, quero dar a todos os Prefeitos brasileiros a boa
notícia do acordo que a Associação Brasileira de Municípios e o Grupo Parlamentar Municipalista desta Casa
fez com o Ministério da Previdência Social, mais precisamente com o Ministro Reinhold Stephanes.
Há cerca de quarenta dias estivemos com um
grupo de Prefeitos representando os Prefeitos de
todo Brasil numa audiência com o Presidente Fernando Henrique Cardoso. Naquela oportunidade, pedimos a Sua Excelência a possibilidade de uma negociação dos débitos das Prefeituras com o INSS,
uma vez que quase 3 mil prefeituras brasileiras estavam em grandes dificuldades financeiras e com dêbitos antigos com a Previdência Social.
Com a autorização do Presidente da República, iniciamos as negociações com o Ministro da Previdência e, na última quinta-feira, chegamos a uma
solução final, que, acreditamos, possibilitará às Prefeituras acertar sua situação com a Previdência Social. Em nenhum momento os Prefeitos pediram
anistia ou disseram que não iriam pagar suas dívidas. O que queriam era viabilizar esses pagamentos
de acordo com sua capacidade financeira.
De público, agradecemos ao Presidente Fernando Henrique Cardoso e ao Ministro Reinhold
Stephanes a maneira como se produziram esses entendimentos com a Associação Brasileira de Municípios e o Grupo Parlamentar Municipalista desta
Casa, o que resultou isso que representa uma grande vitória para o movimento municipalista brasileiro.
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Sr. Presidente, ainda ontem estive em Belo Horizonte, Minas Gerais, participando do Congresso
Estadual de Prefeitos. Ali eu dizia aos Prefeitos Municipais daquele Estado que a Nação vive uma grande revolução política e administrativa, através da
descentralização da Administração Pública. Hoje, os
Prefeitos Municipais estão sendo convocados para
assumir novas e grandes responsabilidades.
O Prefeito já não é aquele simples administrador de coleta de lixo, de varrição de ruas ou de construção de praças públicas. O Prefeito moderno é um
homem identificado com os grandes problemas da
sua comunidade, como educação, saúde, habitação,
saneamento básico e assistência social. E essa descentralização está possibilitando o aperfeiçoamento
da democracia, porque é o poder que fica perto do
povo. O p,refeito mora na cidade, os legisladores
moram na cidade. Desta forma, é muito mais fácil ao
cidadão fazer as suas reivindicações e protestos, em
vez reclamar ao Governo Estadual ou Federal.
Por isso, esperamos que a descentralização continue, mas que seja a descentralização de atribuições,
juntamente com a descentralização dos recursos financeiras, para que os Prefeitos Municipais possam exercer ~ importante papel na história brasileira neste
momento que estamos atravessando.
Neste período restante, gostaria de dizer que o
Ministério da Saúde está lançando um plano de metas dos mais significativos. Ao lado do nosso apoiamento às intenções do Ministro da Saúde, aproveito a oportunidade para lembrar a importância de
se desenvolver - para uma boa saúde da população brasileira - maiores recursos para o abastecimento de água, captação e tratamento de esgoto.
Aí está o grande problema da saúde pública deste
País. Ainda temos neste País localidades onde
menos da metade da população dispõe de rede de
água encanada, devidamente tratada e sequer dispõe de rede de esgoto. E aí está a causa do grande índice de mortalidade infantil ainda registrado
por nossas estatísticas.
Se efetivamente quisermos dar um salto de gigante no campo da qualidade da saúde pública do
País, dois tópicos são fundamentais. O primeiro é a
rede de água encanada, de água devidamente tratada e da rede e do tratamento de esgoto. O segundo
tópico, também de grande importância, é a vacinação intensiva contra moléstias infecto-contagiosas.
Dessa maneira, sem dúvida alguma, estaremos
preparando o País para ser uma Nação saudável.
O SR. PAUDERNEY AVELINO (PPB - AM.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs.
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Deputados, trago ao conhecimento da Casa, através
desta tribuna, uma questão que há três dias vem
sendo motivo de matéria de jornais, sençlo inclusive
a principal matéria do jornal O Globo: a prostituição
infantil e outras violências praticadas no Estado do
Amazonas.
É salutar que a imprensa nacional denuncie
questões como a prostituição infantil que, em nenhum momento, é defensável. A prostituição infantil
em momento algum é defensável, repito, e jamais
concordaríamos em defendê-Ia. Veio o jornal O Globo trazer ao público nacional a questão da prostituição infantil e o pretenso descaso das autoridades
amazonenses.
Ora, Sr. Presidente, as causas dessas mazelas
não estão na violência policial, como afirma aquele
jornal, segundo o relatório da Comissão de Defesa
dos Direitos da Pessoa Humana do Ministério da
Justiça.
Tive a oportunidade de presenciar uma reunião
dessa Comissão com o Governador do meu Estado
onde, então, conversamos. A Comissão entregou o
relatório ao Governador sobre a violência no Estado
do Amazonas e esse o encaminhou ao Ministério
Público.
E mais, se comprovadas todas as denúncias, o
Governador se comprometeu em demitir não apenas
o Secretário de Segurança, mas também todo o
8taft da Polícia. E ele o fará porque, quando foi Governador pela primeira vez, já extinguiu por completo
a Polícia do meu Estado.
Sr. Presidente, as causas não apenas da prostituição infantil, mas as que levam à prostituição infantil
e a outras mazelas sociais estão nas desigualdades e
injustiças sociais que campeiam em nosso País. Não
queremos ver crianças prostitutas, ladras ou desamparaelas, seja no Amazonas, Rio de Janeiro, Rio Grande
do Sul, São Paulo ou em qualquer ponto do País. Não
é a violência policial, mas sim - tenho certeza - a injustiça social que leva ao abandono milhões e milhões
de crianças brasileiras que, por falta de uma estrutura
familiar, são levadas a cair na prostituição.
Sr. Presidente, Sr4s e Srs. Deputados, conheço
o Secretário de Segurança do meu Estado. É homem duro, homem de convicções, mas não é assassino nem conivente com a violência ou com a prostituição infantil ou seja lá de que tipo for. O Secretário
de Segurança, Dr. Klinger Costa, homem sério, porém duro, como disse, que não compactua com desmandos - ao contrário, é cumpridor da lei -, fez sua
defesa e a encaminhou ao Governador, que, por
sua vez, a encaminhou ao Ministério Público, para

Março de 1997

que fossem apuradas as responsabilidades. Se realmente for comprovada a responsabilidade do Dr.
Klinger Costa, não temos dúvida de que será demitido.
Sr. Presidente, há três dias - domingo, segunda e terça-feira - o jornal O Globo dedica suas páginas nobres à questão da prostituição e da violência
no Estado do Amazonas. Agora, cabe uma pergunta: a que interessa essa campanha? Gostaríamos
que esse jornal enfocasse a questão não apenas no
Amazonas, mas no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, na Praça da Sé e na periferia de São Paulo, nos portos de Santos e do Rio de Janeiro, no
Nordeste, onde o problema também é grave, para
que possamos equacionar a questão não apenas no
Amazonas, onde já foi denunciada, mas em todo o
território nacional.
Sr. Presidente, Sr4s e Srs. Deputados, fica o
registro. Todos nós estamos empenhados em resolver o problema. Desde o Ministro da Justiça até o
Presidente Fernando Henrique Cardoso, estamos todos interessados em equacionar essa questão que
reputamos não apenas injusta, mas extremamente
desumana.
O SR. HERMES PARCIANELLO (BlocoIPMDB
- PRo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~s
e Srs. Deputados, é indisfarçável a campanha difamatória que está sendo exercitada por vários órgãos
de imprensa e alcançou, inclusive, as emissoras
deste País contra a Empresa Brasileira de Correios
e Telégrafos. São indísfarçáveis, Sr. Presidente, os
interesses que estão por trás da campanha contra
os Correios. Vira e mexe, surgem tais campanhas.
Não vou desconhecer as dificuldades que os
Correios possam encontrar para fazer chegar ao seu
destino volumes monstruosos de correspondências,
ainda mais em se tratando de país com características continentais como o Brasil.
Por outro lado, Sr. Presidente, ignorar os pontos positivos da ECT seria desinforrnação ou má-fé.
Classifico tal atitude como má-fé. Esta, vem regada
a um único interesse: a privatização do Correio brasileiro. Inicia-se com campanhas sórdidas, pinçando
deficiências pontuais, agigantando-as e fazendo a
opinião pública acreditar que o Correio não é eficiente, ensejando assim a sua privatização.
Não podemos aceitar isso, Sr. Presidente. Haveremos de reagir, corno estamos reagindo contra a
privatização de inúmeras empresas brasileiras, entre
as quais destaco aqui a Vale do Rio Doce. O Poder
Público não poderá ausentar-se de serviços corno o
prestado pela ECT, em que está em jogo a privaci-
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dade e a individualidade do cidadão. O Correio brasileiro está se estruturando, investindo em novas
tecnologias e no treinamento de pessoal. Em breve,
em nada ficaremos devendo a países do Primeiro
Mundo.
Sr. Presidente, protestamos contra essa campanha sórdida que as emissoras de rádio deste País
encamparam, às vezes de forma desavisada, ignorando, com certeza, que inquestionavelmente deve
haver interesses internacionais por detrás disso.
Queremos o Correio sob a tutela do Poder Público e
não do poder privado.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Srls e
Srs. Deputados..
O SR. ARNON BEZERRA (PSDB - CE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, é com satisfação que desta tribuna registro o
lançamento do livro Evocação ao Humor, de autoria
do escritor, político, desportista, radialista e camavalesco Dário Maia Coimbra.
O nome Darim, como carinhosamente é tratado, é legendário. É uma referência, símbolo da bravura, de amor à família, de fraternidade, de solidariedade e dedicação à terra onde nasceu, nossa querida Juazeiro do Norte, bem como das suas causas.
Símbolo de lealdade aos amigos, Darim é mais do
que um símbolo, é uma bandeira de personalidade,
autenticidade, espiritualidade e firmeza sem fim.
Darim é uma figura, é um pedaço de história da
terra do Padre Cícero, como diz o não menos querido escritor Raimundo Araújo, que escreveu o prefácio do seu maravilhoso livro, que conta fatos e lembranças pitorescas do Juazeiro, do Cariri e do nosso
Ceará.
Dário Maia Coimbra nasceu na cidade de Juazeiro do Norte, em 12 de abril de 1932, filho de Raimundo Fernandes Coimbra e Vicentinha Maia Coimbra, casado com D. Cícera da Silva Coimbra e pai
de dois filhos, Dário e Poliana. Fez o curso primário
e viveu todos os momentos culturais, político e s().,
ciais do nosso Município.
Darim foi preso durante a Revolução de 1964,
foi fundador do MDB, sendo eleito Vereador e depois
elegendo sua esposa, D. Cícera Coimbra, Vice-Prefeita de Juazeiro do Norte.

Seu engajamento maior, entretanto, está no
miolo do sociologismo das personalidades populares
de seu tempo. Participa, estuda e documenta a época daquela gente que quase se tornou folclórica e
que fez o anedotário de que fala no seu livro, intitulado Evocação ao Humor.
É membro do Instituto Cultura Vale do Cariri,
autor de trabalhos literários como ·Retrospecto Esportivo·, ·Centro Regional de Publicidade·, ·Centenário de Raimundo Fernandes Coimbra·, ·Síntese
Histórica de Juazeiro· e •Juazeiro do Norte, capital
da fé e do trabalho·. Dario Maia Coimbra cumpre,
fielmente, o seu papel de resgatar esses lances da
história de Juazeiro dos anos 50 e 60, completando
os espaços, muitas vezes esquecidos, dos pesquisadores e sociólogos que preferem outros fatos.
Por outro, ao oferecer esse contributo para a Iiteratura juazeirense, está multiplicando nossa bibliografia, e marcando com distinção seu programa de
vida, de comunicador, jornalista, radialista e, agora,
escritor. É um exemplo de que ama a terra com a
mente e o coração. Um dos patrocinadores do nosso
desenvolvimento. Um juazeirense dos bons.
Portanto, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, é com muita honra que faço este registro a respeito do livro do nosso querido Dário Maia Coimbra,
que tem um comentário maravilhoso do nosso também amigo, escritor e jornalista, o juazeirense Raimundo Araújo.
Gostaria, também, Sr. Presidente, de registrar
um protesto. Temos visto recentemente médico's
sendo processados por cometerem erros. médicos.
Acho muito justo que familiares de pacientes e vítimas busquem a justiça. No entanto, gostaria também que a imprensa registrasse as péssimas condições de saúde em que trabalham os médicos brasileiros, principalmente os do setor público.
Apelo ao Ministro da Saúde, que em tão boa
hora apresenta um discurso de moralização, de caça
às corrupções e bandalheiras, no sentido de oferecer melhores condições de trabalho ao setor. Os médicos geralmente são obrigados a se deslocarem de
um emprego para outro várias vezes por dia, na tentativa de somar, no fim do mês, um salário suficiente
para sustentar sua família.

Dário engajou-se na modernidade das comunicações, como radialista, discotecário emérito e locutor, primeiro como aluno do Centro Regional de Publicidade e depois programador, noticiarista, comen-tarista esportivo e, finalmente, jornalista do interior
para a imprensa das capitais.

É com indignação que vejo esse descaso em
relação à saúde, principalmente no setor público,
onde toda a responsabilidade é jogada sobre os médicos e profissionais do setor. Portanto, peço ao Sr.
Ministro, que então boa hora mostra serviço, sensibiIidade e vontade para oferecer aos médicos e profis-
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sionais de saúde melhores condições de trabalho,
que se sensibilize com a situação do setor.
Era o que tinha a dizer.
Durante o discurso do Sr. Amon Bezerra, o Sr. Lael Varella, § 2º do artigo 18 do
Regimento Interno, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Ubiratan
Aguiar, 1º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - Concedo a palavra ao nobre Deputado Eurico Miranda.
O SR. EURICO MIRANDA (PPB - AJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs.
Deputados, a Assembléia da República Portuguesa
aprovou recentemente a Lei n2 48196, que define e
atribui as competências do chamado Conselho das
Comunidades Portuguesas.
A sua finalidade é ser o "órgão consultivo do
Governo para as políticas relativas à emigração e às
comunidades portuguesas e representativo das organizações não-governamentais de portugueses no
estrangeiro".
Como acontece em outros países, o Governo
português pretende dessa forma tomar conhecimento dos problemas e anseios daqueles que saíram
para realizar lá fora seus projetos de vida.
Acontece, entretanto, que o novo formato que
as autoridades portuguesas aprovaram para o Conselho das Comunidades colide com alguns sentimentos dos portugueses do Brasil e por isso provocou, por parte dos líderes do movimento associativo
luso-brasileiro, uma reação cujos ecos gostaria de
ser intérprete nesta Casa.
Na verdade, Sr. Presidente, não se compreende que por se tratar de um Conselho de Comunidades (e não de um Conselho de Emigrantes) assente,
como deve ser, em organizações não-govemamentais, se exclua de sua participação os brasileiros
que, por suas raízes e por sua devoção a Portugal,
integram as associações luso-brasileiras existentes
neste Pais. Então, o Presidente da Beneficência
Portuguesa de São Paulo, ou o Presidente do Clube
Ginástico Português, porque nasceram no Brasil,
não podem representar - ou sequer votar - nesse
Conselho das Comunidades, quando o importante, a
- é a cert"dnosso ver, nao
I ao de nascl"mento, mas a
d" à f t d "
participação e o trabalho no dia-a- la ren e e Instituições que compõem o movimento associativo
luso-brasileiro.
Dou meu próprio testemunho: nasci e fui criado
dentro das associações; vivo a interação plena que
existe dentro delas entre brasileiros e portugueses.
Do Real Gabinete Português de Leitura ao Clube de
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Regatas Vasco da Gama; das Casas de Portugal às
beneficências, pratica-se diariamente essa intimidade luso-brasileira. Sempre foi assim e sempre se comungou dessas idéias, e, por isso, é de estranhar
que, a estas alturas, Portugal, por meio de uma nova
metodologia que deu a esse Conselho, pretenda separar e dividir onde nunca existiram separações ou
divisões.
Queria, por isso, registrar nossa solidariedade
à Federação das Associações Portuguesas e LusoBrasileiras que, ao serem porta-vozes dos sentimentos da Comunidade, chamaram a atenção das autoridades portuguesas para a injustiça que se fazia
com o Brasil, ao se dar nessa lei, ao nosso País, o
tratamento igual ao do Luxemburgo ou do Zaire, ao
da França ou dos Estados Unidos, quando na verdade os portugueses que para aqui vieram, desde a
primeira metade do século XIX, foram sempre acoIhidos como irmãos, mercê de todos falarmos a mesma língua, possuirmos as mesmas matrizes culturais
e construirmos um destino comum.
O referido diploma legal não só preconiza uma Iinha contrária ao Estatuto da Igualdade de Direitos e
Deveres entre brasileiros e portugueses e à filosofia da
CPLP, mas também denuncia uma certa insensibilidade perante a gigantesca obra associativa, levada a
cabo no Brasil, do Amazonas ao Rio Grande do Sul,
em diversos setores - cultural, assistencial, de ensino,
esportivo, social etc. -, onde brasileiros e portugueses
estão juntos e trabalham a quatro mãos.
Ao concluir este registro, Sr. Presidente, poderia lembrar que nesta Casa já tivemos ilustres Deputados nascidos em Portugal, e nunca se lhes pediu a
"inscrição consular". Pois bem, do referido Conselho
das Comunidades Portuguesas, e evocando o seu
currículo, o maior empresário do País, Dr. Antônio
Ermírio de Morais, se quiser participar, não poderá
fazê-lo, pois a lei portuguesa o impede, não obstante
a sua ancestralidade, não obstante ser Presidente
da Beneficência Portuguesa de São Paulo, não obstante ter durante toda sua vida prestado inestimáveis
serviços à comunidade luso-brasileira.
Era o que tinha a dizer.
P DB
O SR. COLBERT MARTINS (Blocol M
BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, registro nesta tarde a passage'}l, no
último fim de semana, do Dia Internacional da Agua,
um patrimônio tão importante para todos nós.
Visto que se trata de um recurso finito, temos
de entender a importância de sua preservação e sua
necessidade. E, mais do que isso, dentro do contexto brasileiro temos de conhecer as dificuldades rela-
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tivas à manutenção das nossas reservas e principalmente à sua distribuição.
No Estado da Bahia, os sindicatos ligados aos
sistemas de água e esgoto divulgaram estatísticas
que mostram situações de grande dificuldade por
que atravessa nosso Estado. As estatísticas mostram que no Nordeste brasileiro 50% da população
tem acesso à água tratada. Na Bahia, 6 milhões de
baianos, portanto, metade da população, não têm
acesso à água tratada com os padrões que indicam
sua potabilidade. O mais grave é que em todo o Nordeste nem mesmo 6% da população tem acesso à
água fluoretada, o que significaria, além de sua potabilidade, a condição de combate às cáries, um flagelo para o Brasil e especialmente para o Nordeste.
Entendemos, então, a necessidade de investimentos não apenas para manutenção e preservação
dos mananciais, mas, também, de forma rápida e urgente, para ampliação dos mesmos. Assim haverá
difusão da água tratada, que alcançará de maneira
ampla as populações urbana e rurais. Isso significa,
entre outras coisas, importante fator. de melhoria na
área de saúde, uma vez que várias são as doenças
transmitidas pela água não tratada.
Veja, Sr. Presidente, Srl!s e Srs. Deputados,
que na Bahia metade de sua população não recebe
água tratada nas condições de potabilidade aceitas
internacionalmente. Isso se aplica, de certa forma,
para o Nordeste do Brasil. Portanto, precisamos corrigir esse desnível, que temos de entender como superável, porque depende de investimentos básicos e
indispensáveis.
Por outro lado, estaremos na próxima semana
na Universidade Estadual de Feira de Santana discutindo o tema da fluoração de águas. Na Bahia, no
máximo seis Municípios abastecem a população
com água fluorada, o que é determinação legal, por
lei federal específica, entendido até hoje como a forma mais prática de combate às cáries.
No fórum que realizaremos em Feira de Santana, discutiremos formas de pressionar as empresas
estaduais, como a Empresa Estadual de Água e Esgoto da Bahia, para que cumpram as determinações
legais, a fim de termos, num prazo médio de quatro
a cinco anos, redução significativa de propagação da
cárie, pela única forma de tratamento de massa: a
fluoração da água.
Era o que tinha a dizer.
O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH (Bloco/PT - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srl!s e Srs. Deputados, incumbiu-me o Presidente
da Comissão de Direitos Humanos da Casa, Depu-
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tado Pedro Wilson, de verificar fato ocorrido na Penitenciária Feminina da Capital, São Paulo.
Na noite de terça-feira, 11 de março, por volta
das 19 horas, houve desavença com uma prisioneira, no Pavilhão 4 daquela penitenciária, e agentes
de segurança foram chamados para intervir na questão. O resultado dessa intervenção foi cerca de dezessete presas violentamente espancadas, com canos de ferro galvanizados, pelos seguranças.
Dois dias depois, uma comissão composta por
integrantes da Comissão de Direitos Humanos da
Ordem dos Advogados de São Paulo, composta
pelo colega Jairo Fonseca, pelo Monsenhor Júlio
lancelotti, do Vicariato do Povo da Rua da Arquidiocese de São Paulo, e pelo integrante da Coordenação da Pastoral Carcerária da Arquidiocese de São
Paulo, Dr. Itamar Bopp Júnior, ali esteve verificando
a situação das presas, vitimas dessa agressão.
A propósito dessa visita, a Pastoral Carcerária
da Arquidiocese de São Paulo preparou circunstanciado relatório, que peço a V. Ex! faça consignar nos
Anais da Casa.
Depois disso, a Deputada Marta Suplicy esteve
visitando as feridas, e, na sexta-feira passada, tive a
oportunidade de também visitá-Ias.
Bem, tortura, castigo cruel, tratamento inumano
são vedados pela Constituição da República. Foi
essa a decisão da Assembléia Nacional Constituinte
e é esse o princípio que está inscrito na nossa Carta
Magna.
Essa situação endêmica de aplicação sistemática da tortura nos âmbitos da Polícia Civil ou Militar,
aconteceu no momento em que a CNBB realiza a
Campanha da Fraternidade, este ano buscando realçar os direitos dos presos. E mais: essa agressão
ocorreu no dia 11 de março, três dias depois que
uma solenidade na própria Penitenciária Feminina
da Capital marcou solene e grandiosamente o Dia
Internacional da Mulher.
Em São Paulo há um Governador que foi perseguido pelo regime militar, um Secretário de Justiça
que foi advogado de presos políticos e um Secretário de Assuntos Penitenciários vinculado à Arquidiocese de São Paulo, portanto defensor dos direitos
humanos. Quinze dias depois desse acontecimento,
não há senão a mera, trivial e formal providência de
uma simples sindicância para apurar as responsabilidades do caso.
A Deputada Marta Suplicy, o Dr. Jairo Fonseca, Vice-Presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Seccional de São Paulo, e eu vimos as
circunstâncias em que ocorreu o fato e as marcas
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Relatório de Visita à Penitenciária Feminina
da Capital em 13-3-97
Uma Comissão composta pelos Or. Jairo Fonseca, vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Seccional de São Paulo, Monsenhor
Júlio Lancelotti, do Vicariato do Povo da Rua da Arquidiocese de São Paulo, e de Itamar Bopp Jr.,
membro da Coordenação da Pastoral Carcerária da
Arquidiocese de São Paulo, a pedido de Dom Paulo
Evaristo Ams, ofm, Cardeal Arcebispo de São Paulo,
foi até a Penitenciária Feminina da Capital - PFC, a
fim de constatar denúncia de maus-tratos infligidos
às presas daquela unidade penitenciária.
A Comissão foi recebida pelas Diretoras da
PFC, OrA Rose, OrA Tereza, OrA Ozana e OrA Jorgete, que nos acompanharam na inspeção. Durante a
vistoria, diversas funcionárias juntaram-se ao grupo.
Todas as dependências foram franqueadas à visitação, a saber: Prédio da Inclusão, 12 ,32 e 42 Pavilhões. O prédio do Hospital e o 22 Pavilhão estão em
obras.
A ocorrência

quatro carcereiras (duas do Pavilhão e duas do 3D
Pavilhão), e as levaram para as celas como reféns,
sem contudo ferir nenhuma delas. Tanto é verdade
que todas as carcereiras retomaram ao trabalho no
plantão de 5' feira (13 de março p.p.), exceto uma,
que pediu licença por se encontrar psicologicamente
abalada.
As carcereiras foram resgatadas por aproximadamente vinte guardas penitenciários, todos homens, com extrema violência. As presas não oferecem resistência, mas mesmo assim foram espancadas com canos de ferro galvanizado (um foi apreendido pela Comissão dentro da guarita de um guarda), cassetetes de borracha e de madeira. Algumas
presas foram esmurradas e chutadas.
Na quarta-feira, dia 12 de março p.p., foi feita
uma revista geral nos Pavilhões, com o intuito de
procurar armas, ocasião em que as presas foram novamente espancadas. As marcas da violência podem ser vistas até nas portas das celas, que sendo
de madeira estão lascadas e quebradas pelos golpes desferidos com canos de ferro. Naturalmente estes golpes foram dados para amedrontar ainda mais
as presas.
Denúncia e intimidação
Durante a vistoria, com o claro intento de intimidar o relato das presas, uma agente penitenciária
que acompanhava a Comissão e o grupo de Diretoras anotava o nome de todas as presas que se dirigiam a qualquer dos membros da Comissão. Embora acuadas, a revolta era tanta que muitas, não medindo conseqüências, denunciaram nominalmente
alguns guardas:
Benê
Roque
Leonel Sérgio
Osvaldo Valter
Otávio
Algumas disseram que a Diretora Penal Leila e
a OrA Rose, apesar de não participarem diretamente
do espancamento, estavam presentes, e nada fizeram para impedir os excessos cometidos.

Na noite de terça-feira, 11 de marçó p.p., por
volta das 19h, houve uma desavença entre a presa
Cristine Lopes, do 42 Pavilhão, e uma carcereira. A
presa, segundo apuramos, tem problemas mentais.
Assim, como medida de segurança, as presas todas
do 42 Pavilhão foram recolhidas às celas.
Sem razão aparente, a mesma ordem foi dada
no 32 Pavilhão. Neste momento as presas se revoltaram nos dOis pavilhões, pois muitas estavam assistindo à televisão, e não viram motivo para se recolheram naquele horário. As presas renderam as

Hospital
Mesmo em reforma, o Hospital foi vistoriado.
Falamos com o Dr. Orlando. Indagado por que a detenta Roberta Alves Feitosa não havia sido encaminhada para exame com raio-x, pois sua pema direita
estava muito machucada na altura do joelho, recebemos uma resposta pouco convincente. Disse o Dr.
Orlando que primeiro há necessidade do inchaço ceder, para que o local possa ser melhor avaliado. Entretanto, atestava que não havia fratura, razão pela
qual a perna havia sido só enfaixada.

deixadas por aquela sessão de suplício a que foram
submetidas em torno de quinze presas daquela penitenciária. Entendemos que, para resolver essa questão, não basta a abertura de mera sindicância administrativa.
Faço este registro para que todos tomem conhecimento de que a Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados está vigilante no que
tange à investigação das responsabilidades pelo
ocorrido na Penitenciária Feminina da Capital, São
Paulo.
RELATÓRIO A QUE SE REFERE O ORADOR
PASTORAL CARCERÁRIA DA
ARQUIDIOCESE DE SÃO PAULO
Praça da Sé, 184-Sala 1101-São Paulo, SP CEP
01001-000
TeIfax (011) 607-7122 e Fax 24 horas (011) 606- 7549
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Presas feridas
Nomes de algumas presas feridas e que até o
dia da vistoria feita pela Comissão (13 de março)
não haviam passado pelo exame de corpo de delito.
As mais machucadas encontram-se na Inclusão
(área isolada atrás do prédio da Administração e distante do Hospital e muito longe dos Pavilhões), com
hematomas em todo o corpo, principalmente nas
costas. Muitas das moças estavam ainda tão revoltadas com o espancamento, não uma, mas duas vezes, pelos guardas em dias sucessivos, que insistiram em abrir suas camisas e baixar suas calças,
etc., para mostrar aos membros da Comissão a extensão toda de seus ferimentos e hematomas. Havia
casos até da área pélvica ser muito marcada por hematomas, resultado de chutes desferidos nelas
Adriana de Brito

Marli Margarida

Andrea de Paula

Priscila Ferreira

Cristine Lopes

Roberta Alves Feitosa

Dirce Teodoro Silva

Roseli Lúcio Andreia Alves

Edna Maciel

Sandra Gisele

Eisabe(e Ardra:te Feio (Fero?) Silvana Coelho

Eunice Cruz

Simone Ribeiro

Grace Vasconcelos

Teima

.

Maria Helena Ferreira Oliveira
Armas
Após a vistoria, as Diretoras presentes fizeram questão de apresentar as ·armas· confiscadas
das presas na operação ·pente fino· do dia 12 de
março (4--feira). Havia espelhos quebrados, alicates de unha, uma pequena faca, cachimbo de
crack e outros objetos de pequeno porte; nada
que caracterizasse arma como instrumento de ataque ou defesa. Tanto é verdadê que nenhum funcionário saiu ferido.
Represálias
Ouvimos de diversas presas que elas estavam
com medo de sofrer represálias assim que deixássemos a PFC. Obtivemos das Diretoras presentes a
promessa de que não haveria mais excessos. Como
argumento, elas disseram que todos os funcionários
do plantão de terça-feira, dia do primeiro incidente,
haviam trabalhando normalmente na quinta-feira,
sem nenhuma ocorrência.
Livro das Ocorrências
Foi pedido pelas Diretoras à Comissão que fosse anotado em um Livro de Ocorrências da PFC um
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relato da visita. Naquele livro os pormenores dos fatos em si foram consignados conforme as informações oficiais dadas pelas Diretoras. Nesse Relatório
está contida a versão geral das presas. Certamente
há divergências sobre os fatos, conforme o ponto de
vista das partes. Como o fim específico da Comissão
não era de apurar os fatos, mas tão-somente constatá-los, assinalamos aqui o porquê das duas versões. Certamente a COESPE apresentará a sua versão, tentando desacreditar a versão das presas.
Considerações finais
1) O motivo principal dos excessos cometidos
não está bem claro.
2) Fica entretanto, mais uma vez, confirmada
que a presença de homens, ainda que na função de
guardas, não é aconselhável em estabelecimentos
penais femininos.
3) A função dos guardas - manutenção da segurança externa - não é observada. Apesar de serem proibidos de entrarem nos pavilhões, vê-se que
esta norma não é respeitada.
4) Pareceu-nos que em casos extremos como
o ocorrido, ou a Diretoria não tem a ascendência sobre os guardas e perde o controle do mando, ou
aprova a entrada dos mesmos nos Pavilhões.
São Paulo, 17 de março de 1997. - Pe. R.
Francisco Reardon, OMI, Coordenador Nacional Pastoral Carcerária CNBBI e da Arqd. SP.
A SRA. CECI CUNHA (PSDB - AL. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras e Srs. Deputados, tenho o prazer de registrar a realização do I
Seminário Estadual de Reforma Agrária, em Alagoas, na última semana, que reuniu em Palmeira
dos fndios as maiores expressões da política fundiária no País. Registro com prazo o evento, repito, porque, neste vendaval de más notícias que varrem
Alagoas, enfim, posso referir-me a um fato político
que eleva nosso Estado ao nível das discussões
maiores que hoje agitam a Nação, o tema da reforma agrária.
Com efeito, Sr. Presidente, este é um tema
atual, palpitante. Não só isso. Se tivermos a preocupação de refletir um pouco, despidos de pruridos românticos, vamos concluir que este é um tema explosivo.
Não falo da reforma agrária como aquele projeto de redistribuição da terra ociosa, que há décadas
enriquece o texto de nossas leis e ornamenta o programa de campanha de nossos candidatos. Esta reforma agrária tem sido esquecida, porque parece
mexer com interesses daqueles que não desejam
ver a terra mexida. Falo, Sr. Presidente, da reforma
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agrária que não aconteceu e virou desencanto. A reforma agrária que acabou ilusão e virou bandeira.
Esta é a palavra que precisa merecer nossá atenção
- bandeira. Exatamente neste momento em que miIhares de bandeiras em mãos aliciadas de agricultores sem-terra marcham no asfalto em direção à Esplanada dos Ministérios.
Sr. Presidente, Sras e Srs. Deputados, dia 17
de abril, data fixada para a ocupação de nossa Esplanada, com certeza não será apenas mais uma
concentração de faixas estendidas, frases de efeito
e bandeiras coloridas. É preciso que nossas autoridades atentem para a gravidade do evento, e, principalmente, para a gravidade do que se esconde atrás
desse evento.
E foi de Alagoas, Sr. Presidente, berço de tantos levantes em busca de liberdade, de independência e de cidadania, que veio esse alerta "Alerta, Alagoas" - escrito sobre manchas vermelhas, título e folder que chama para o I Seminário de
Reforma Agrária em Alagoas.
Esse título, Sr. Presidente, Sras e Srs. Deputados, me despertou a apreensão que lhe venho passar com estas palavras. Com certeza não se trata de
estudo sobre a matéria nem sobre os riscos que
nela se contém, com a dimensão política que hoje
se projeta. A reforma agrária precisa ser urgentemente uma realidade, fruto da decisão política do
nosso Governo. A demora, no entanto, vem dando
ensejo ao desvio dessa realidade. Quem tiver a
preocupação de ler nas entrelinhas dos movimentos
sociais que hoje infestam a mente e os músculos
dos milhões de trabalhadores sem trabalho, de agricultores sem-terra, vai ver que sutil e matreiramente
se prepara ulT'a revolução social. As esquerdas perderam o rumo, secaram a fonte de seu discurso e
hoje se abastecem, por exemplo, no latifúndio do
Movimento dos Sem Terra. Eles são organizados
com estratégia de luta civil e ideologia de salvadores
da Pátria. De invasão em invasão, eles criam o clima
de confronto, mas são capazes, de, em marchas
como a que fazem neste momento, despertar a simpatia do povo, sempre favorável aos deserdados.
Sr. Presidente, a história dos povos está cheia
desses exemplos. Os levantes começaram nos porões e sempre acabaram na praça pública. E o destino desses povos quase sempre só foi definido sobre
algum sangue derramado.
E nós, Sr. Presidente, vamos esperar que haja
mais sangue, que se repitam outras Corumbiaras?
O Presidente Fernando Henrique Cardoso,
desde o início de seu Governo, vem dedicando aten-
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ção especial ao problema fundiário nacional, desenvolvendo ações para dar sustentação ao Plano Nacional de Reforma Agrária.
Nos dois últimos anos do Governo, biênio
1995/96, a reforma agrária foi estabelecida como
prioridade de Governo: o Incra passou a ter vinculação direta com a Presidência da República, através
do Gabinete do Ministro Extraordinário de Política
Fundiária, ao qual faço uma referência pela sua sabedoria e pelo dinamismo com que está levando
esse grande trabalho. Tal fato contribuiu para o cumprimento da meta de se assentar além de cem mil
novas famílias.
Sr. Presidente, Alagoas jogou o alerta, é a partida para este li Alerta, Brasil".
Finalmente, Sr. Presidente, para não esquecer
a motivação destas palavras, quero levá-Ias ao Superintendente do Incra de Alagoas, Dr. Ricardo Bezerra Vitória, à Prefeita - anfitriã de Palmeira dos fndios - D. Maria José do Nascimento, ao Secretário
de Agricultura de Alagoas, Dr. Dgérson Novais, a todos os expositores e palestrantes e especialmente
ao Ministro Extraordinário da Política Fundiária, Dr.
Raul Jugmann, que nos deu o privilégio de se fazer
presente à brilhante solenidade.
Minha saudação ao povo alagoano, enfim, que
nos deu mais esta lição de alerta à cidadania.
O SR. CUNHA LIMA (PPB - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras e Srs. Deputados,
apesar de o fato já haver sido anunciado pela imprensa, queremos fazer aqui um registro a respeito
da visita que a bancada do PPB de São Paulo fez ao
Prefeito da Capital daquele Estado, Celso Pitta, pois
a imprensa costuma distorcer a verdade; não participa das reuniões, mas divulga que já tem as informações; vê uma realidade e descreve outra - e ontem
não foi diferente, em relação à visita da bancada ao
Prefeito Celso Pitta.
Queremos esclarecer que desde o dia 19 de
fevereiro de 1997 o Prefeito de São Paulo vem enviando correspondência à Presidência da CPI dos
Precatórios, colocando-se à disposição para ser ouvido pela Comissão Parlamentar de Inquérito, mas
até este momento não foi convidado a depor.
O mais lamentável é que há um Relator nessa
CPI com dez parafusos a menos na cabeça; diariamente esse Relatúr diz besteiras que a imprensa
marrom escuta e divulga pelos jornais e pela televisão. Esse Senador disse, por exemplo, que quem
não enxerga o que um funcionário seu está fazendo
não devia ocupar o cargo que ocupa; ora, esse mesmo cidadão, há cerca de um ano e seis meses, tinha
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à sua ojisposição um motorista pago por uma determinada empresa, e recentemente declarou que não
sabia da existência desse motorista que o carregava
para cima e para baixo.
Sr. Presidente, gostaríamos que o Prefeito de
São Paulo, Celso Pitta, tivesse oportunidade de vir
ao Congresso Nacional para esclarecer aos Deputados, aos Senadores, à população brasileira e em especial ao povo do Estado de São Paulo que os títulos da nossa cidade foram emitidos de acordo com a
lei, e a autorização para que fossem lançados no
mercado veio do Senado, do Relator que aprovou o
lançamento desses títulos, e esse processo teve, sobretudo, o endosso do Banco Central do Brasil.
Parece até que há uma orquestração em nosso
País no sentido de se transformar a República Federativa do Brasil em monarquia. A impressão que tem
todo e qualquer político, do PT, do PSB ou de qualquer partido, é a de que quando alguma sombra paira sobre o atual Presidente da República a imprensa
logo reage, como que para impedir que outras figuras públicas ascendam politicamente, como se no
País só pudesse existir um único candidato à Presidência da República no pleito de 1998.
Sr. Presidente, queremos que o Presidente daquela Comissão, o Senador Bemardo Cabral, um
homem que tem os pés no chão e a cabeça no lugar, convoque o Prefeito de São Paulo para depor o
rnais rapidamente, possível, para que S. Exa tenha a
oportunidade de explicar como foi feita a operação
dos precatórios no Municípios de São Paulo. A Prefeitura paulistana não tem culpa alguma se quatro ou
cinco funcionários aprenderam a fazer uma operação financeira fraudulenta e venderam a idéia para
outros Municípios, para outros Estados. Isso pode
ocorrer em qualquer empresa e também no setor público, mas deve ser repudiado, como o foi pelo Prefeito
de São Paulo; quando S. Exa descobriu o que estava
acontecendo, mandou embora esses assessores.
Sr. Presidente, a culpa por tudo o que está
acontecendo no País, pela imagem que se forma de
qualquer político brasileiro, é nossa, porque não tivemos a coragem de votar a Lei de Imprensa, não tivemos a coragem de dizer à Nação que quem manda
efetivamente neste País é a Rede Globo de Televisão e os jornais O Estado de S.Paulo e Folha de
S.Paulo. Nestes dois anos de mandato só votamos
matérias que prejudicam a Câmara e os Deputados.
Enquanto isso, a imprensa tem a liberdade e o poder
de falar mentiras a respeito de qualquer político, e
ninguém jamais faz o que seja para coibir essa atitude da imprensa.
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Sr. Presidente, Sras e Srs. Deputados, votemos urgentemente a Lei de Imprensa, para que possamos viver no País realmente democrático que
queremos deixar para nossos filhos e para nossos
netos, um País em que todos tenham igual oportunidade de falar e ser ouvido, e nenhum cidadão tenha
de abaixar a cabeça quando a imprensa divulgar inverdades a seu respeito.
É este o apelo que deixo ao Presidente Michel
Temer: votemos ainda este ano a Lei de Imprensa
deste País.
O SRA. SOCORRO GOMES (Bloco/PCdoB PA. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, há
mais de quatro meses encaminhei à Justiça uma
representação contra p Ministro Raul Jungmann,
seis meses após haver' enviado a S. Exª um pedido
de informação acerca dos precatórios, das desapropriações e das indenizações pelas terras desapropriadas, pedido esse que ficou sem resposta. Naquela oportunidade, solicitamos à Mesa da Câmara
as medidas cabíveis, mas não obtivemos nenhum
retomo.
Sr. Presidente, o Poder Executivo tem tratado o
Poder Legislativo com total desrespeito e desprezo; é
esse o tratamento que estamos recebendo em nossa
atividade parlamentar. Ora, estou aqui cumprindo meu
dever para com uma parcela da população paraense,
os trabalhadores, especialmente os do campo. Encaminhei ao Ministro aquele pedido de informações por
entender que há muitas dúvidas sobre esses processos; inclusive há suspeitas de vários ilícitos quanto à
desapropriação, particularmente quanto ao pagamento
pelas terras desapropriadas. Deveríamos ter recebido
essas informações, mas nenhuma explicação nos foi
dada. Por isso, denunciamos o Ministro por crime de
responsabilidade, já que não cumpriu os prazos previstos para a resposta a essa solicitação.
Paralelamente, também apresentamos projetos
de lei para coibir os chamados juros compensatórios, outra excrescência financeira sequer normatizada por este Parlamento.
Neste momento em que está havendo esse escândalo em tomo dos precatórios, dos títulos, em
que surgem provas de corrupção, de mau uso do dinheiro público, de "n" crimes contra o Erário, estamos aqui para cobrar da Mesa uma atitude quanto a
esse pedido de informações, fundamental para que
possamos compreender o que tem sido feito com as
verbas públicas e especialmente com as terras desapropriadas.
Quais são essas terras? Como foi feito o pagamento das indenizações? Quem foi assentado? Pre-
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cisamos saber como foi realizado esse processo que
ocorreu em meados do ano passado.
O Parlamento não pode conviver com esse
desrespeito, até porque suspeitas têm sido levantadas. Eu, sinceramente, Sr. Presidente, ponho sob
suspeição essa atitude do Executivo de não prestar
informações, principalmente informações relevantes,
quando se trata do dinheiro público.
Por que esse mistério? Por que esconder atitudes? Por que não responder a um pedido de informação do Parlamento brasileiro?
Quero ainda solicitar ao Judiciário que tome
providências, que cumpra seu dever outorgado pela
Constituição brasileira. Do contrário, os Poderes
Constitucionais descambarão cada vez mais na falência e acabarão por não merecer a credibilidade
pública, Sr. Presidente. Isso, para nós, demonstra um
desapreço muito grande pela sociedade brasileira.
Temos acompanhado os fatos e vamos cobrar
da Mesa da Câmara um posicionamento se e quando for configurado o crime de responsabilidade do
Executivo, do Ministro da Reforma Agrária, e se e
quando o Judiciário não corresponder ao seu papel,
não cumprir seu dever de dar prosseguimento aos
processos que impetramos de acordo com a lei.
Ao encerrar, deixo nossos protestos diante de
mais um escândolo noticiado pelo Jornal de Brasília na edição de hoje, referente ao não-pagamento
dos precatórios e ao desvio, não se sabe para onde,
desses recursos que já somam muito mais do que o
valor apurado pela CPI. Onde está esse dinheiro?
Nós precisamos dessas informações.
Mais uma vez repudio essa atitude do Executivo. De fato, não podemos aceitar esse tipo de tratamento dado à coisa pública e ao Parlamento brasileiro.
O SR. B. SÁ (PSDB - PI. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras e Srs. Deputados, recebi, hoje pela manhã, cópia de um ofício encaminhado ao Presidente da República pelo Vereador Francisco Martins de Oliveira, Presidente da Associação
de Vereadores da microrregião de Picos, no centroleste do Estado do Piauí. Esse documento foi assinado por Vereadores dos 41 Municípios que compõem aquela microrregião e contém fundamentalmente
três reivindicações, relativas às estradas existentes
naquela região do Estado do Piauí: BR-020, BR-407
e BR-316, hoje totalmente intrafegáveis na imensa
maioria dos seus trechos.
Tenho diversas vezes, quase semanalmente,
chamado a atenção desta Casa para a situação das
estradas federais no Estado do Piauí, pelas quais,
lamentavelmente, por dever de ofício, sou obrigado
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a trafegar, como o fiz no último domingo, quando
percorri a BR-316, correndo risco de vida. O que se
vê às margens das estradas são carros e mais carros destruídos, acidentes e mais acidentes, inclusive
com vítimas fatais, e até viaturas quebradas. Essa
situação de completo abandono das estradas causa
imenso prejuízo para a região.
Outro ponto levantado nesse concorrido abaixo-assinado de Vereadores de 41 Municípios da região centro-leste do Piauí é a absoluta irregularidade
das chuvas naquela região, o que acarreta a chamada seca verde, como já tive oportunidade de comentar há cerca de três semanas.
Sr. Presidente, peço que seja transcrito, na íntegra, nos Anais desta Casa, esse documento que
me foi encaminhado pelo Presidente da Associação
de Vereadores da microrregião de Picos, Sr. Francisco Martins Oliveira, do Município de Jaicós, no
Estado do Piauí.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O ORADOR:
Excelentíssimo Senhor
Doutor Fernando Henrique Cardoso
DO Presidente da República Federativa do Brasil
Brasília - DF
Senhor Presidente:
Representando os 41 mumclplos plaulenses
que constituem a microrregião de Picos e por decisão unânime em assembléia de sua Associação, os
Vereadores que esta avalizam sentem-se honrados
em saudar Vossa Excelência e expressar-lhe melhor apreço; ao mesmo tempo, no estrito desempenho do seu dever corno representantes mais diretos
e mais integrados aos anseios da população, ou no
exercício cívico da cidadania, são compelidos a denunciar diretamente a Vossa Excelência a grave, injusta, catastrófica, desafiadora, intolerável situação
por que passam as nossas Comunidades nesta parte do Piauí, especialmente sob os aspectos de deplorável situação das Rodovias Federais, das dificuldades criadas para as novas aposentadorias rurais e
da perspectiva de mais uma situação de seca.
Entendem o signatários que o País vive momentos de dificuldades, pela necessidade de medidas capazes de manter estável a Economia como
base da Paz Social; compreendem que é necessário
fortalecer mecanismos e propostas mais consistentes para resgatar a Nação do estado de decadência
moral e da descrença que vêm predominando sobre
a nossa Cultura nos últimos tempos; entendem, também, que tais aspectos, aliados a muitos outros de
conotações negativas têm impingido ao Brasil a reputação de País violento e pouco sério, conceitos
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deprimentes com que não é mais possível conviver;
entendam, finalmente, que tal situação reclama atitudes inteligentes, carajosas, desgastantes, patrióticas, como as vem tomando o Governo de Vossa Excelência, que assim conquista a nossa solidariedade
e crença. O que não é mais possível explicar ao
povo também inteligente desta parte do Brasil é ter
que continuar pagando preço mais elevado do que
os nossos irmãos bem dotados de outras plagas e
mesmo assim continuar assistindo agigantarem-se
as causas do seu empobrecimento e conseqüente
má qualidade de vida, por causa e efeito de tal tratamento.
Com tais considerações, rogando a Vossa Excelência a honra de sua interferência pessoal, requeremos prioridade urgentíssima do seu Govemo para
os aspectos sociais a seguir descritos, que afetam
de forma gravíssima as nossas comunidades aqui
representadas:
12) ESTADO DEPLORÁVEL DAS RODOVIAS FEDERAIS DO PIAuí
BR-020 - Trecho Picos - divisa com o Ceará
BR-316 - Trecho Picos - divisa Pernambuco - Picos
- Teresina
BR-407 - Picos - divisa Pernambuco
2
2 ) DIFICULDADES PARA AS APOSENTADORIAS
RURAIS
3º- SITUAÇÃO DE SECA NA PRESENTE TEMPORADA DE PLANTIO
1. ESTADO DEPLORÁVEL DAS RODOVIAS FEDERAIS NO PIAuí
1.a - BR - 020
Em alguns trechos do percurso no Piauí, do
município de Picos à divisa com o Ceará surgem a
cada dia mais buracos, pela situação de abandono.
Por enquanto seriam suficientes as obras da chamada "operação tapa-buraco·, desde que com melhores qualidades de serviços e materiais. Para o trecho
inacabado que vai do município de Picos ao de São
Raimundo Nonato estão previstos recursos para sua
execução no orçamento para 1997. É a rodovia Fortaleza - Brasília.
1.b - BR-316
Em todo o percurso em território piauiense a
estrada está em péssimas condições, nos seus
390km de extensão; porém, a situação mais grave é
no trecho de 120km entre as cidades de Ipiranga - e
Elesbão Veloso, que exige obras de maior monta,
porque não foram adotadas medidas preventivas a
baixo custo; à mercê da mesma situação estão os
demais 270km senão forem realizadas obras emergenciais mais consistentes, mesmo as da chamada
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·operação tapa-buracos", porém, com o emprego de
materiais e serviço de melhor qualidade, diferentemente do que tem sido feito sob o pretexto de insuficiência dos recursos. Esta rodovia, presentemente, é
a de maior importância em todo o Piauí, não apenas
por ser a ligação natural da nossa região com Teresina, mas, porque liga o Norte ao Nordeste, ao Sudeste e ao Sul do Brasil.
1.c - BR-407
Sua extensão no Piauí é de cerca de 180km. A
extensão total, ligando a cidade de Picos (PI) a Petrolina (PE) é de 230km. Encontra-se também em
estado de deterioração pela falta de obras de contenção ou pela má qualidade das que foram realizadas em caráter emergencial. O trecho mais crítico 10caliza-se entre as cidades de Patos (PI) até a divida
com Afrânio (PE), havendo necessidade também de
reparos no percurso entre Patos e Picos, mais recentemente consertado em caráter emergencial.
A situação das rodovias exige medidas urgentes, sob pena de se tomarem irrecuperáveis sem
grandes dispêndios. Em todo o Nordeste a situação
mais grave ocorra nas BRS do Piauí; contudo os
prejuízos por tal situação estrapolam as nossas fronteiras para prejudicar o País como um todo.
2. DIFICULDADES PARA AS APOSENTADORIAS
RURAIS
As medidas restritivas adotadas pelo Governo
para conter a onda de desmantelos sobre a Previdência Social, sem sombra de dúvida, foram acertadas. É preciso reconhecer que também nesta região,
maus cidadãos, sem compromisso com o bem público, andaram comprometendo o processo de promoção do seus concidadãos, através de atos espúrios.
Acatamos, portanto, as providência que tenham em
vista conter a onda desonestidade que se tomou
uma epidemia nacional.
Todavia, para os trabalhadores rurais desta
nossa região as novas exigências tomam inviável o
exercício do direito à aposentadoria, mesmo que o
interessado tenha tempo mais que suficiente para
obtê-Ia.
Entre tais exigências destacamos a necessidade de ser associado ao sindicato rural desde 1988
ou esperar 6 anos para poder habilitar-se o trabalhador que só agora associar-se, não sendo proprietário
rural; se proprietário, a comprovação de ter pago imposto ao Incra em igual período do trabalhador
quanto à sindicalização; não ter direito a pensão a
viúva de trabalhador não sindicalizado, não importa
quantos anos tenha trabalhado.
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O Nordeste, Senhor Presidente, tem características muito excepcionais na ordem do desempenho social. Pelo convívio com as dificuk:tades de seca ou pela
falta de instrução e informação do nosso homem do
campo não teve tranqüilidade para assimilar certos
conceitos de associativismo. Tratado como massa de
manobra é, por isso mesmo, desconfiado e descrente.
Os nossos sindicatos não têm sido capazes de incentivar à completa participação, razão por que a maioria
dos nossos trabalhadores está fora de seus quadros.
Com tais considerações, temos a honra de
pleitear a realização de estudo sério para substituir
algumas dessas exigências acidentais que prejudicam os trabalhadores nordestinos mais do que outros de outras regiões mais desenvolvidas.
3. PERSPECTIVA DE MAIS UMA SITUAÇÃO DE
SECA
Encontra-se a região, outra vez, sob a perspectiva de mais uma situação de seca, porque as chuvas de fevereiro não vieram; em conseqüência, a
produção está praticamente comprometida, gerando
a expectativa mais sombria. É o drama nordestino,
que continua sem solução prática, por falta de vontade política. É preciso reconhecer, porém, que tem havida avanço, na medida em que os cidadãos são convocadas dentro das comunidades para terem participação
direta na administração e fIScalização das recursos. Em
1993 quando se organizaram essas comissões, na
maioria dos municípios o poder político procurou por todos os meios dificultar a sua formação.
Na questão da organização das comissões administradoras dos recursos públicos para atender às
necessidades seculares provenientes da seca no
Nordeste é imperioso impedir a intromissão do interesse político escuso. Para tal, é preciso convocar cada
vez mais cidadãos das próprias comunidades, suas lideranças mais atuantes, a fim de que assumam em
conjunto a administração dos recursos, de modo a que
tenham aplicação cada vez mais objetiva.
Dentre essas formas de aplicação, dever-se-á
dar prioridade a projetos em prol da construção de
depósitos de águas, como barragens, pasSagens
molhadas, para que as águas dos rios fiquem por
mais tempo acumuladas; cacimbões, cisternas, poços tubulares para utilidades públicas. Esses instrumentos devem ser construídos sempre sob a administração e responsabilidade dessa comissões.
Para os pequenos proprietários a concessão
de empréstimo a juro subsidiados ou nos níveis da
inflação, destinados, especificamente a aplicação
em suas propriedades. Prêmios aos que fizerem meIhor aplicação, mais pessoas empregarem ou mais
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benefícios produzirem em benefício de outros seus
vizinhos; severa penalidade para os que fizerem
mau uso desses recursos, como o cancelamento do
contrato e sua imediata cobrança.
A solução do problema nordestino tem repercussão direta na problemática das grandes cidades,
como São Paulo, rio de Janeiro, Brasília etc., por
evitar o afluxo incontrolável de flagelos da seca cujo
número é cada vez maior em demanda desses grandes centros a procura de trabalho e sem a mínima
qualificação. Enquanto o campo se esvasia as favelas se agigatam nos grandes centros urbanos.
Isso posto, Senhor Presidente, os recursos bem
aplicados no Nordeste, sem o patemalismo inócuo e irresponsável, é de interesse nacional relevante.
Finalmente, com o mais penhorado agradecimento pela honra de sua atenção, retificamos nossos protestos de solidariedade e crença pelas ações
de Vossa Excelência e do seu Governo, com os meIhores votos de felicidade pessoal e familiar.
Picos (PI), 2 de março de 1997
Associação dos vereadores da microrregião de
Picos
Francisco Martins de Oliveira - Presidente.
O SR. PAULO ROCHA (Bloco/PT - PA. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, o hábito do cachimbo deixa a
boca torta, ensina um velho ditado popular inteiramente aplicável a determinados funcionários públicos, que infelizmente parecem conservar o ranço autoritário do período da ditadura militar.
O aparelho de Estado do regime ditatorial excluiu a população do estudo e dos efeitos dos grandes projetos para a Amazônia, gestados pelos burocratas e militares associados às multinacionais.
Hoje, os dirigentes de estatais e Ministérios do Govemo Femando Henrique Cardoso agem da mesma
forma, reproduzindo aqueles mesmo métodos.
É lamentável o que está acontecendo na cidade de Tucuruí. É lamentável que a Eletronorte não
admita rever suas práticas e tente excluir a população da discussão sobre os impactos sociais e ambientais que a duplicação da usina hidrelétrica de
Tucuruí pode provocar. É estranho que a empresa,
ao invés de responder aos questionamentos dos expropriados daquela área do lago, empregue métodos
repressivos para calá-los, gerando pânico entre
aquela população.
No último dia 14 foi realizada uma manifestação pacífica na cidade de Tucuruí, reunindo 2 mil
pessoas. Na ocasião, o movimento ·0 Grito de Tucurí e Região· levantou questionamentos sobre o
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que pode acontecer com o aumento da potência da
usina, que passará dos atuais 4 mil megawatts para
8 mil megawatts. O drama de milhares de pessoas
foi relatado. Várias famílias perderam suas terras e
até hoje aguardam uma solução para um problema
que começou há 20 anos, quando o então Presidente da República Ernesto Geisel assinou o decreto de
desapropriação da área. Além de toda sorte de sofrimento que a população nativa passou a enfrentar,
aqueles que conseguiram ser remanejados tiveram
suas terras reduzidas; antes, o módulo agrário da região era de 21 alqueires, mas os novos lotes recebidos pelos expropriados só tinham 10 alqueires.
E a expoliação não parou aí: não ,houve indenização pelos dias parados, que em linguagem contábil chamamos de lucro cessante. Ora, a partir do momenta em que foram visitados pelos funcionários e
técnicos da Eletronorte e comunicados de que teriam de deixar suas terras, os camponeses foram
impedidos de produzir qualquer cultura; como o recebimento do novo lote só aconteceu muito tempo
depois (e alguns até hoje ainda não receberam,
como é o caso do pessoal da gleba Parakaná, que
terá de ser remanejado para o assentamento Gelado), os agricultores exigem uma indenização por
esse período de inatividade.
Parece-nos que a dramática situação vivida por
esses trabalhadores não é suficiente para sensibilizar a Eletronorte. Pelo contrário: no último dia 21 a
empresa, alegando que os trabalhadores poderiam
causar turbação nas dependências da usina, entrou
com uma ação de interdito proibitório para impedir a
entrada de várias lideranças nas suas instalações
em Tucuruí. O Juiz da Comarca, José Maria Teixeira
do Rosário, concedeu liminar contra vários dirigentes
dos sindicatos dos trabalhadores rurais de sete Municípios da região e contra a Paróq ui5l Luterana. São
citados no documento os sindicalistas Luiz Hermínio
de Sá, Raimundo Nonato Azevedo, Antônio Ribeiro
dos Santos e Raimundo Nonato Carmo e Silva.
Considero esse procedimento da Eletronorte
uma demonstração de desrespeito para com o povo
paraense, e questiono o porque de a empresa negar-se a reconhecer o prejuízo pelo tempo parado e
o devido tamanho do módulo agrário.
Venho, portanto, protestar veementemente
contra a atitude da Diretoria da Eletronorte, que ignorou a negociação com os trabalhadores no que se
refere às conseqüências da duplicação da capacidade de Tucuruí.
Hoje não se pode mais negociar ou discutir
como se fazia na época da ditadura militar. Estamos
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em um País razoavelmente democrático e, assim
sendo, é preciso buscar a participação do cidadão
no processo de enfrentamento dos graves problemas nacionais.
Era o que tinha a dizer.
O SR. VALDIR COLATTO (Bloco/PMDB - SC.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
srªs e Srs. Deputados, dentre as muitas deficiências
do nosso sistema de saúde, têm saltado aos nossos
olhos as clamorosas falhas da nossa medicina preventiva, sem falarmos na falta de investimentos em
saneamento e em programas competentes de nutrição para as populações mais carentes. Nossas campanhas nacionais de vacinação, Sr. Presidente, têm,
salvo raros exemplos, logrado total fracasso.
Como se não bastasse nosso povo peregrinar
com suas' doenças pelos serviços públicos de saúde
sem encontrar alívio eficaz para seus males e suas
dores, estamos agora perdendo nossa capacidade
de evitar preventivamente muitos desses males. Por
duas vezes nos últimos oito meses expusemos nossas crianças a sérios riscos, durante as últimas tentativas de empreendermos campanhas de vacinação
contra difteria, coqueluche e tétano usando vacinas
do tipo DPT, importadas de outras países.
Um dos grandes males que nos ameaçam é a
evolução dos casos de hepatite B em nosso País.
Hoje esse mal, considerado endêmico em várias regiões brasileiras, avança impiedosamente sobre nós
sem que se consiga levar a cabo um programa eficaz de vacinação.
Em concorrências internacionais que nem sempre se completam - a última realizada pela Fundação Nacional de Saúde, em novembro de 1995, foi
revogada -, o Brasil tem perdido milhões e milhões
de dólares em divisas ao adquirir vacinas contra
essa doença de países como a Bélgica, Suíça, França e outros. Esse estado de dependência externa,
Sr. Presidente, deve-se ao fato de não termos ainda
conquistado a única tecnologia recomendada pela
Organização Mundial de Saúde para produção dessa vacina e de outros agentes imunobiológicos, ou
seja, a engenharia genética recombinante.
Chegou-me, porém, às mãos, Sr. Presidente,
um conjunto de documentos que, creio, nos fará enxergar alguma luz no fim desse túnel. Esses documentos, já formalmente enviados aos Ministérios da
Saúde, da Ciência e Tecnologia e da Indústria e do
Comércio, criam a oportunidade nunca antes havida:
de, sem custos e sem endividamentos, ingressarmos
no fechado clube dos países detentores dessa tecnologia.
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A proposta que tive a oportunidade de examinar detidamente, Sr. Presidente - e conclamo esta
Casa a não permitir que a Nação a desperdice - garante a total conquista tecnológica para que se possa produzir no Brasil, por meio de engenharia genética recombinante, a vacina contra hepatite B de que
tanto necessitamos e também o medicamento oncológico de uso contínuo denominado Interferon Alfa.
Para se ter uma idéia de o que isso representa,
nossas necessidades desses dois produtos exigirão,
caso não se aproveite a oportunidade que ora se
apresenta, evasão de divisas em volume superior a
100 milhões de dólares ao ano durante no mínimo
os próximos 5 anos.
Por ser a transferidora da tecnologia uma empresa de nacionalidade argentina, esse projeto ainda
encontra o confortável ambiente do Mercosul para
se materializar em prazo efetivamente recorde.
Pela previsão e nossos parceiros, dentro de
seis meses, a contar da efetivação do acordo, a
nova fábrica entrará em operação, com capacidade
inicial de produzir dez milhões de doses de vacina
ao ano. Como garantia de nossa total soberania em
todas as etapas, caberá ao Centro de Desenvolvimento Biotecnológico do Governo do Estado de
Santa Catarina, localizado em Joinville, abrigar fisicamente a nova planta, bem como coordenar todo o
gerenciamento técnico, científico e operacional do
projeto.
Fato posto, Sr. Presidente, na defesa dos interesses maiores de nosso povo, recomendo aos Ministérios diretamente ligados à matéria em discussão
e aqui já citados a urgente tramitação desse projeto
sob pena de vê-lo transformado em lamentável e
histórica perda.
O SR. ÁLVARO VALLE (PL - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, o Partido Liberal defende a menor participação do Estado na economia. Como conseqüência,
apóia as privatizações que ora se desenvolvem no
País.
Entretanto, Sr. Presidente, o apoio a essas privatizações não é um dogma dos liberais brasileiros,
nem podemos julgá-Ias indiscriminadamente.
Os liberais são contra o agigantamento do Estado porque ele facilita a opressão. Se exercida por
instituições privadas, por truste ou cartéis, a opressão é ainda mais grave, porque não sujeita aos
freios naturais do poder público em um Estado democrático.
A essência da luta liberal não é contra o Estado; é em favor das liberdades individuais. Quase
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sempre os liberais se insurgem contra o Estado - e
isso aconteceu sobretudo em décadas passadas,
quando o socialismo estava em voga - porque é ele
quem concentra o poder e tende à opressão. Essa
concentração de poder, no entanto, pode existir também em mãos de grupos ou entidades privadas, e os
monopólios são um exemplo disso. Nesse caso, o
esforço liberal será em defesa do indivíduo e contra
tal concentração de poder, igualmente ou ainda mais
intolerável.
O Partido Liberal, por seus dirigentes e pela
unanimidade de sua bancada, firmou posição contra
o estulho da Companhia Vale do Rio Doce, que se
pretende lotear entre empresários brasileiros e estrangeiros por preço de sucata. Pelo que dizem os
jornais, há o risco de termos apenas um concorrente
no engendrado leilão. Aí cairão os últimos disfarces.
Aparecerão não só a sucata fo~ada de minério, máquinas, portos e estradas, mas a sucata real da seriedade de um Governo.
Não creio que os eleitores do atual Presidente,
entre os quais eu me incluo, tivessem idéia de que,
eleito, S. ~ viesse a tomar-se o loteador de uma
das maiores riquezas que lhe caberia preservar e
defender. Pelo que parece, pusemos uma raposa
para cuidar do galinheiro.
Nos Estados Unidos, a maior democracia Iiberal do mundo e modelo permanente para os que prezam a defesa das liberdades, não existe o radicalismo que encontramos nos neoliberais brasileiros, os
verdadeiros "neobobos", recentemente convertidos.
Lá, o Estado não hesitou em criar a TVA (Tennesse
Valley Authority), responsável pelo desenvolvimento
de toda uma região - e das mais pobres - do país.
Uma agência de desenvolvimento regional, como a
Vale. Ainda hoje, a TVA, essa agência federal (federal agency) é o maior produtor de energia dos Estados Unidos. As barragens e hidrelétricas da TVA somam-se a um complexo que, sob certos aspectos,
lembra a companhia de outro vale: o do Rio Doce. E
o governo americano não está pensando em rifar
seu gigantesco complexo, que é um permanente testemunho da grandeza da administração rooseveltiana.
Não quero cansar este Plenário com outros
exemplos, nem quero escudar-me em modelos americanos para defender idéias. Mas não custa lembrar
aos verdadeiros "neobobos", liberais recém-eonvertidos, que a renovação urbana de Nova Iorque foi
realizada por uma empresa estatal: a NY Port Authority. Nossos turistas que andam nos ônibus e metrôs
da maior metrópole do mundo capitalista talvez não
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saibam que eles pertencem à New Vork City Transit
O Grupo Vale, que hoje controla dezenas de
Authority, de propriedade do Estado e da cidade de
empresas, corre o risco de ser esquartejado, se não
Nova Iorque, cada um com 50%.
for respeitada a opinião pública brasileira, que se
O Reino Unido de Thatcher não privatizou os
e~tá exprimin~o por se,u~ I~deres mais. emi~e~tes, de
transportes e muitos outros setores; tal como a Frandiferentes matizes partldanos e cores,ldeologlcas.
ça, manteve suas âncoras. O Estado brasileiro, eviA barganha que pretendem fara com que doedentemente menos poderoso, também precisa de
mos a Vale d~ Rio Doce por um valor correspondenâncoras que lhe permitam desempenhar seu papel
te ao que queimamos em poucas semanas pagando
essencial. Para isso não bastam as Forças Armaa Bancos que nos espoliam. Nem quero lembrar do
das, que por enquanto os recém-liberais ainda não
pronto-socorro aos Bancos amigos da Corte, quando
querem privatizar. Empresas como a Vale, a Petrofoi dilapidado o correspondente a muitas Vales.
brás e o Banco do Brasil são fundamentais para que
O Presidente Fernando Henrique, que certao Estado possa continuar a alavancar o desenvolvimente está sempre aberto à discussão, deve refletir
mento.
sobre essa privatização que irá macular todo o seu
O Presidente Itamar Franco, responsável pelo
Governo. Por que será que os intelectuais brasileiros
desenho da nossa administração contemporânea,
unanimemente se opõem ao esbulho da Vale? Será
tem a medida de sua obra a por isso está à frente da
que estão errados todos os economistas que expãluta em defesa da Vale do Rio Doce.
em nos jornais, a cada dia, os riscos desse leilão
'd
.
"apressado? Até alguns dos áulicos, que não faltam
"Sr. Presl e~te: quer~m lello~r um~ das mal~nas ante-salas do poder, estão surpreendentemente
res nquezas brasl!elr~s. Aliás, a dlmensao dessa rIcontrários ao projeto governamental! Prudência é o
queza. nem _os leiloeiros conhecem. Empres~s esmínimo que se pede dos governantes.
trangelras sao, ao mesmo tempo, as que avaliam o
.
"'
produto e assessoram seus eventuais compradores.
,~oJe, c~m eVidente Impru~encla, o, G~verno
o d 1997
braSileiro esta vendendo nas feiras de ToqUlo, de
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lembra, por exemplo, que os cálculos sobre Carajás
on res ou e, .ova orque, um patrlmon~o ~ue os
erraram em 65%, ao indicar o volume de minério de
son~o~, a audacla, o esforço e a competencla dos
braslleElros soub~rahm aCd~mular.
ferro. Essa diferença de cálculo significa algo em torno de R$1,3 bilhão.
ra o que tln a a Izer.
.
O SR. AUGUSTO CARVALHO (PPS - DF.
.
O Gru~ V~torantlm, que deve ganh~r ~ anunPronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
clada con~or~encla, comandando um consorcio, fatuSr.as e Srs. Deputados, nas já conhecidas página$
ra ,R$4 bllhoes Pfor anto, va,!or apen~s 3,5 vezes
amarelas da revista Veja lemos, nesta semana, uma
maior do que o re eren e ao pequeno engano nos
"
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.
ros colocam a nu a situação dramática dos transporOs que defendem a dilapidação de nosso patrites rodoviários, incluindo o salário miserável dos profissionais da área, a febre de lucros dos empresámônio afirmam, em anúncios pagos pelo povo brasileiro, que o minério continua sendo do Brasil. Contirios, a corrupção de lado a lado e, por fim, a vida
nuará sempre sendo do Brasil, é evidente, mas o
constantemente em perigo, seja a dos próprios camique traz lucros e poder não são as toneladas de minhoneiros, seja a dos que, trafegando por nossas
nério: é o seu aproveitamento econômico. Se vende-o
estradas, cruzam, a cada instante, com esses profisrem o Palácio do Planalto a alguma multinacional e
sionais.
instalarem ali um de seus representantes, brasileiro
Já declaramos, mais de uma vez, que a seguou não, o edifício continuará em Brasília, e na mesrança no trânsito não se conseguirá apenas com a
ma praça, tal como os edifícios públicos e as praias
educação de motoristas e pedestres. O País há que
de Porto Rico continuaram sendo porto-riquenhas.
recuperar e modernizar as estradas, e, é claro, sua
A terceira maior mineradora do mundo teve, no
sinalização; há que conseguir veículos com melhor
ano passado, lucro superior a US$600 milhões. Defidesempenho e maior segurança, o que, de fato, ainnitivamente, não pode ser acusada de mal adminisda não temos, e há, por fim, de adequar a legislação
trada ou de inaficaz como a maioria da empresas
específica a estes novos tempos, em que o transporque o Governo brasileiro explorou (O Globo, edição
te rodoviário de carga, de passageiros e de lazer
de 16 de março de 1997).
atinge níveis antes insuspeitados.
A'
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Vamos, no entanto, enfocar apenas a questão
ou, melhor, as questões levantadas na já mencionada entrevista, toda ela rica em aspectos os mais sérios, cada um deles valendo por si uma análise mais
alongada.
Desastre com caminhões, em nossas rodovias,
são fatos do dia-a-dia. É triste saber que muitos e
muitos caminhoneiros dirigem praticamente drogados, à base de medicamentos que podem ser adquiridos nos bares de beira de estrada e, como diz o
entrevistado, nas borracharias que prestam serviço
24 horas por dia. Assombra-nos ler o relato sobre as
alucinações que se apoderam do motorista, muitas
delas responsáveis por desastres os mais sinistros.
É degradante, ainda, saber que a quase totalidade das cargas é acompanhada por documentação
falsa, incompleta ou eivada de erros, o que obriga o
motorista a "molhar a mão" de fiscais e de policiais
rodoviários, sem o que não chegará ao fim de sua
viagem. E essas propinas chegam a ter até mesmo
uma tabela, com valores elevados na região CentroSul e menos elevados, por exemplo, no Nordeste.
A sinceridade do Sr. Osmar Gonçalves, Presidente do Sindicato, é chocante. Leiamos este trecho:
"Nós, caminhoneiros, sentimos desprezo pela Polícia Rodoviária Federal. Mas só
há corruptos porque existem os corruptores.
Infelizmente, o caminhoneiro prefere andar
com a documentação irregular e dar propina
a manter os papéis em dia."
Claro está, Sr. Presidente, que existe toda uma
suja teia de interesses miúdos.
Um caminhoneiro tem piso salarial de 320
reais, recebendo mais 10% do valor do frete. Mas,
se atrasa uns tantos minutos que sejam depois de
longa viagem, sofre multas elevadíssimas, que acabam reduzindo a nada seus ganhos. Daí a correria
desabalada, as noites indorrnidas à base de rebites
de toda espécie.
De outro lado, temos uma Polícia Rodoviária
desaparelhada de recursos humanos e técnicos, obrigada a verdadeiros milagres para conseguir atuar o
mínimo possível. E isso sem falar nos salários absolutamente ridículos que percebe. Está certo, dirá aiguém, e com toda a razão, que salário baixo não cria
a gatunagem. Mas como pode um profissional daquela Polícia entender - e isto é apenas um exemplo
- que um seu superior, um superintendente que responde por não se sabe quantos inquéritos, que é
alvo de um sem-número de denúncias, consegue
manter-se no posto? Para revolta e desalento de to-
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dos, é o que ocorre, por exemplo, com o Superintendente da Polícia Federal na Bahia. E isso não é apenas um acinte à sociedade e um ataque direito à ética, mas sobretudo e tragicamente uma escola de
corrupção.
Por último, mas não menos importante, é certo,
há a ganância empresarial. À empresa pouco importam as estradas esburacadas, intransitáveis mesmo. A
ela não importam as horas a rnais viajadas, o cansaço,
o pavor e a ameaça diuturna do desastre. O que lhe
importa é que a carga chegue, e chegue a tempo e a
hora, porque com ela lhes chegam os gordos lucros.
Vale a pena meditar sobre as declarações do
líder caminhoneiro. Vale, porque nos acostumaremos a entender diferentemente essa trágica seqüência de desastres. Não nos bastará mais ouvir do repórter que o sinistro ocorreu por imprudência do motorista, por velocidade ou algo assim. Há mais, muito
mais causas aí submersas, que precisam com urgência vir à tona, para que se salvem vidas, antes
de mais nada, rnas também para que se civilizem,
no setor, as relações de trabalho.
Era o que tinha a dizer.
O SR. ADÃO PRETTO (Bloco/PT - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Deputados, quero dar conhecimento à Casa da visita
que fiz ontem ao presídio de Porto Alegre, onde se
encontra encarcerada a companheira agricultora
Elenir dos Santos, acusada de estar entre os causadores da morte de um soldado na Praça da Matriz,
em Porto Alegre.
Essa senhora foi submetida a um julgamento
vergonhoso e condenada a seis anos de prisão, sem
que fosse levado em consideração o fato de que ela
foi ferida, tendo recebido dois tiros. Certamente foi
condenada porque estava nas proximidades do confronto.
Era esta a denúncia que queria fazer a esta
Casa.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr.as e
Srs. Deputados, queremos registrar a visita que,
neste nosso trabalho em defesa das emissoras comunitárias, fizemos neste último fim de semana à
Rádio Alternativa, no Jardim Planalto, Zona Leste de
São Paulo, que apresenta o programa "A Hora da
Verdade", com o radialista Genivaldo; e também a
que fizemos ontem à Rádio 99, dirigida por Cláudio
Barrazal, e à Rádio Virtual, dirigida por Ademir Pires,
emissoras de Cubatão que fazem um grande trabalho em defesa da comunidade.
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Ressalto que essas duas emissoras de rádio
de Cubatão estão no ar por força de liminar definitiva
da Justiça, fato que garante que o nosso projeto em
defesa das emissoras livres e comunitárias, já aprovado na Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, seja rapidamente enviado ao
Senado da República.
O SR. PAULO DELGADO (Bloco/PT - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr.as e
Srs. Deputados, a Associação de Livre Comércio
das Américas já está nascendo sem liberdade. O
Governo americano, com a força que tem, não quer
admitir a negociação do Mercosul com o Nafta ou
com outras organizações econômicas multilaterais e,
com isso, quer impor uma forma de negociação que
interessa aos Estados Unidos, país mais forte da
América e um dos mais fortes do mundo. Se não
nos unirmos, perderemos força.
Solicito a transcrição nos Anais do editorial do
jornal Estado de Minas, de 11 de março, que revela, de maneira muito clara e precisa, essa pressão
americana.
Era o que eu tinha a dizer.
EDITORIAL A QUE SE REFERE O ORADOR:
A PRESSÃO AMERICANA
O Brasil e seus três parceiros do Mercosul têm
um dilema com relação à ALCA - Associação de Livre Comércio das Américas, cujo prazo de implantação se discute em maio próximo, em Belo Horizonte.
Não se trata apenas de discutir a antecipação da
Alca para 2003, abrindo mão do prazo atual, que
prevê seu início para 2005. A questão, ainda não resolvida, e que caracteriza um impasse que paralisa
no momento a formatação diplomática e temática do
Encontro das Américas, diz respeito à posição dos
Estados Unidos que não aceitam a discussão em
blocos. Os EUA concordam discutir questões econômicas isoladamente, país a país, e não em conjunto,
como querem os países do Mercosul. Resta saber o
quanto poderão os parceiros do Mercosul resistir e
as conseqüências de uma ou outra atitude para a
economia regional.
Para alguns mais extremistas, o Mercosul nasce ou morre neste episódio da Alca. A guerra internacional hoje não é mais dada pelo poder militar ou
pela disputa ideológica. É econômica. Os EUA jogarão pesado nesta disputa e já marcam presença nas
relações renovadas com a América Latina. Basta ver
o que acontece no Chile ou no Panamá. É claro que
a diplomacia norte-americana vê com apreensão o
crescimento do Mercosul, além do esperado. A posição de outros blocos americanos, corno o dos países
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andinos, é relevante nesta posição. O comércio intra
Mercosul já movimenta US$15 bilhões, um número
extraordinário, que toma a região muito atraente.
O Senado americano já autorizou o Governo a
ampliar sua presença no mercado latino-americano.
Os EUA têm pressa e o próprio Presidente, BiII Clinton, marcará pessoalmente este interesse. É provável que a indefinição do Governo brasileiro com relação ao Encontro das Américas se deva a este impasse com os EUA.
O SR. WOLNEY QUEIROZ (Bloco/PDT - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr.as e
Srs. Deputados, a pedido do Líder do meu partido,
Deputado Neiva Moreira, venho denunciar que nosso companheiro João Luiz, ministro evangélico, Vereador e Presidente da Câmara dos Municipal de
Maceió, tem sido ameaçado de morte.
As ameaças tiveram início na sessão de instalação da atual Legislatura, quando nosso companheiro, com o apoio do PT, foi eleito Presidente, derrotando a chapa oficial apoiada pela atual Prefeita,
Kátia Bom, do PSB. Posteriormente, quando se deslocavam de automóvel, a esposa e os filhos do companheiro João Luiz foram perseguidos no trânsito
por um veículo conduzido por homens fortemente armados.
Comunicamos ainda a perseguição ao companheiro Carlos Alberto Canuto, Prefeito de Pilar, o
qual, em virtude de medidas corajosamente adotadas para moralização e saneamento financeiro do
Município, teve as contas da Prefeitura bloqueadas.
Essas denúncias foram a nós encaminhadas
pelo companl1eiro Corintho Campelo, Presidente Regional do PDT de Maceió, que nos solicita a divulgação nos Anais desta Câmara do documento que
subscreve, solicitação essa que repassamos a V.
Ex.~, Sr. Presidente.
Era o que tinha a dizer.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O ORADOR:

Maceió, 17 de março de 1997
Ao
Diretório Nacional do PDT
Att.: Dep. Neiva Moreira
Vice-Presidente Nacional
Conforme prévio entendimento, comunicamos
ameaça de morte do companheiro João Luiz, ministro evangélico e Vereador, Presidente da Câmara
Municipal de Maceió, insatisfação e ameaças tiveram início, na sessão de instalação da atual legislatura, quando nosso companheiro, com apoio do PT,
foi eleito Presidente, derrotando a chapa oficial
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apoiada pela atual prefeita, Kátia Bom (PSB), a anulação de quase uma centena de aposentadorias
fraudadas, proibição de acumulação ilícitas de cargos
púL;;.:;os e a independência do Poder Legislativo - atitudes respaldada e aprovada pela opinião pública alagoana - desencadeou violenta reação, culminando
com a invasão por homens encapuzados e fortemente
armados, ao gabinete do Presidente João Luiz e subtração dos documentos ali encontrados.
Posteriormente, esposa e filhos do companheiro João Luiz, tiveram o veículo em que trafegavam na Av. Antônio Gouveia, uma das mais movimentadas de Maceió - trancafiado por veículo conduzido
por homens fortemente armados.
Passado mais de um mês da ocorrência e denúncia nos órgão de comunicação, a Secretaria de
Segurança Pública do Estado, vem a público esclarecer que este último veículo pertence à segurança
pessoal do Secretário de Segurança Pública do Estado, José Amaral.
Comunicamos, ainda, perseguição ao companheiro Carlos Alberto Canuto, Prefeito do Município
de Pilar, que em virtude de medidas corajosamente
adotadas para moralização e saneamento financeiro
do município, teve as contas do município bloqueadas.
Solicitamos, através da tribuna da Câmara Federal, seja denunciado à Nação o estado de insegurança e apreensão em que se encontram os que fazem o PDT de Alagoas.
Corintho Campelo, Presidente Regional.
O SR. EDINHO BEZ (BlocoIPMDB - SC. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr.as
e Srs. Deputados, na qualidade de funcionário e
também representante dos economiários e bancários nesta Casa, quero registrar, na tarde de hoje, o
brilhante desempenho da Caixa Econômica Federal,
que, pelo segundo ano consecutivo, vem registrando
resultado positivo, conforme balanço divulgado pela
instituição.
Cabe salientar que a CEF obteve um lucro líquido de 275,2 milhões de reais em 1996, superando assim os números de 1995 (207,8 milhões de
reais), numa demonstração de solidez e confiança.
A CEF, sob a administração do Presidente Sérgio Cutolo, além de cumprir sua função social de
agente habitacional do Govemo, ainda apresenta resultados valiosos para a continuação de seus programas com mais ênfase em 1997.
Sr. Presidente, fazendo um breve histórico dos
fatores que contribuíram para esse resultado positivo, cabe destacar que a ajuda do Banco Central
para a compra, pela Caixa, das carteiras imobiliárias
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dos antigos Banco Econômico e Banorte foi importante, já que esses dois Bancos, que tiveram suas
atividades bancárias transferidas para o Excel e para
o Bandeirantes, respectivamente, deviam à Caixa
cerca de R$800 milhões, e na compra dos créditos
imobiliários das duas instituições essa dívida entrou
no negócio como parte do pagamento; com isso, a
CEF recuperou o dinheiro emprestado ao Econômico e ao Banorte, evitando o registro desse prejuízo
em seu balanço (provisões) em função da posterior
liquidação dos dois Bancos.
A ajuda do BC ocorreu para tomar a operação
viável, por intermédio de um financiamento do Programa de Estímulo à Reestruturação do Sistema Financeiro (PROER). O empréstimo do Proer permitiu
à CEF pagar parte do preço das carteiras compradas do Econômico e Excel e ainda "fazer caixa-.
Cabe salientar ainda que só na transação referente ao Econômico, a CEF ficou com uma -sobrade aproximadamente US$800 milhões, a título de
antecipação dos recursos que ela vai receber ao longo de vários anos dos mutuários do banco baiano
(na medida em que receber as prestações, a Caixa
pagará ao Proer o que deve).
Ao anunciar o balanço de 1996, o Presidente
Sérgio Cutolo reafirmou o propósito de reforçar a
atuação da CEF como banco de fomento e de desenvolvimento social, seguindo assim os princípios
fundamentais de sua fundação.
Quero destacar ainda que o Conselho Curador
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)'
aprovou, na reunião realizada na semana passada,
uma suplementação de R$1,4 bilhão no orçamento
deste ano para habitação popular e infra-estrutura
básica. Com essa suplementação, a Caixa Econômica Federal terá mais R$840 milhões para financiar a
casa própria para a população de renda até 12 salários mínimos (R$1.344,OO), além de mais R$560 miIhões para aplicar em saneamento básico, beneficiando sobremaneira os trabalhadores de baixa renda de nosso País, tudo isso aliado à retomada dos financiamentos destinados às classes popular e média, objetivando também fortalecer a área da construção civil.
Era o que tinha a dizer.
O SR. JOÃO NATAL - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - Tem
V. EX- a palavra.
O SR. JOÃO NATAL (BlocoIPMDB - GO. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, minha intervenção será rápida; vou diretamente ao as-
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sunto. Não se congratula ninguém pelo cumprimento
do dever, mas é importante endossar os gestos que,
de certa forma, contribuem para que possamos cumprir nossas obrigações. O elogio que faço agora é
endereçado à Mesa da Casa, principalmente ao Presidente Michel Temer e a V. ExI', que agora preside
os trabalhos. A Mesa fugiu daquela regra consuetudinária de não se realizarem sessões com Ordem do
Dia quando se aproxima a véspera de feriados, sobretudo no fim de semana.
Por incrível que possa parecer, o que acontece
hoje traduz um inédito gesto da Casa, que cumpre
sua obrigação de realizar sessões. Com isso, a
Casa obviamente restabelece uma fatia da credibilidade de que carecemos já há algum tempo.
O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) Esta Presidência agradece a V. Ex!! as palavras de
estímulo.
Com a palavra o nobre Deputado Antônio Feijão.
O SR. ANTONIO FEIJÃO (PSDB - AP. sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr!Ss e Srs. Deputados, os jamais da Guiana Francesa e do Estado
do Amapá noticiaram ontem e noticiam hoje o domínio de um garimpo denominado Marrode, na fronteira da Guiana Francesa com o Suriname, por grupos
guerrilheiros surinameses, os buanis. Foram feitos
reféns e mais de setenta brasileiros foram maltratados; alguns estão em estado muito grave, em Caiena, vítimas de extrema violência: foram cobertos de
gasolina e depois queimados.
Chamo a atenção da Casa para esse fato porque o Brasil parou para receber uma guerrilheira
brasileira que assassinou um soldado israelense em
Israel. se o Brasil oferece coroas de louro e tapetes
verdes a brasileiros que cometeram assassinato no·
exterior, é hora de esta Casa oferecer seus serviços
para orientação do ltarnaraty, que está saudando quem
não merece e deixando de atender quem merece.
Os brasileiros na Guiana Francesa são trabaIhadores, não assassinaram ninguém e precisam de
tratamento honroso por parte do Itamaraty, que não
deve transportá-los como carga e simplesmente despejá-los em Belém do Pará.
O SR. GERALDO PASTANA (BlocoIPT - PA,
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
S~s 'e Srs. Deputados, durante os últimos dois anos,
a cidade de Santarém arrecadou para os cofres do
Estado do Pará cerca de R$144 milhões, segundo
informações colhidas junto à Fazenda Estadual, mas
apenas uma décima parte desses recursos retomou
à cidade, e ainda aplicada, em grande parte, sob a
forma de investimentos penitenciários. A educação
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foi preterida, a saúde nem sequer foi lembrada, e a
segurança pública é uma piada de muito mau gosto.
Mas, dentre todas as precariedades que se
acumulam pela falta de investimentos do Govemo
do Estado, o desabastecimento de energia elétrica é
a mais grave.
A cidade de 8antarém, a maior do Estado do
Pará depois da Capital, vive um dos seus piores momentos, sem paralelo em toda a sua história, em todas
as áreas da atividade humana que dependem da energia elétrica. Ou seja, quase todos os ramos de atividade - comercial, industrial, hospitalar, bancária, dentre
tantos outros -, têm sido sistematicamente prejudicados.
Nenhuma justificativa pode ser plausível ou
desculpável pelo vergonhoso serviço prestado pelas
Centrais E!étricas do Pará, a Celpa.
Reiteradas vezes a Diretoria Regional em Santarém justifica as constantes faltas de energia como
um problema de estrutura, ou de falta de infra-estrutura adequada à necessidade energética de uma cidade do porte de Santarém. Outras vezes justifica os
racionamentos em Santarém pela deterioração dos
equipamentos da Celpa.
Nos dias atuais, o caos está instalado em Santarém, com prejuízos incalculáveis para todos os setores da economia do Município., O setor educacional n-ao pode funCI'onar no pe r'odo
not mo
lU
, POI'S em
quase todos os bairros de Santarém existe falta de
energia elétrica à noite. A rede hospitalar é a que
mais sofre com a instabilidade corrente, abarcando
prejuízos que não se limitam à perda financeira, pois
envolvem a vida dos pacientes ali intemados.
No setor de comércio de congelados o prejuízo
é diário e monta aos milhares de reais, perdidos com
"
o pescado e ou t ras mercadOrl'as pereclvels
- sem falar nas donas-de-easa, que economizam dia a dia
nos pratos que se preparam em casa para poder
comprar os utensílios domésticos que facilitam sua
rotina, e acabam por perder tudo por causa das sobrecargas elétricas.
A cidade de Santarém exige que o Governo
Estadual execute, em proporção à arrecadação da
cidade, as necessárias obras na rede de energia elétrica para que esses lamentáveis e indesculpáveis
prejuízos façam parte do passado o mais rapidamente possível. Não se pode permitir a espoliação
do dinheiro gerado por Santarém; não se pode admitir que uma cidade do seu porte continue refém de
um sistema elétrico obsoleto e mal administrado.
O SR. CONFÚCIO MOURA (Bloco/PMDB RO. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden-
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te, S..-s· e Srs. Deputados, venho hoje a esta tribuna
para falar da nova Instrução Normativa que estabelece os critérios para os contratos de convênio entre
o Governo Federal e as Prefeituras, firmados pelos
vários Ministérios e órgãos da administração, e que,
a meu ver, tornará a vida de Prefeitos de todo o País
um verdadeiro infemo.
Essa nova resolução, que vem substituir a de
nº 2193, traz exigências descabidas e ainda mais burocratizantes para a celebração de convênios entre
Prefeituras Municipais e Governo Federal, numa clara demonstração das intenções centralizadoras da
Presidência.
Vejam só, S"-s e Srs. Deputados: a Presidência da República decidiu agora que para firmar qualquer convênio os Prefeitos de todo o Brasil terão,
por exemplo, que apresentar uma certidão de adim~
plência emitida pelo CADIN - o Cadastro de Inadim~
plência do Banco Central. Essa exigência vai gerar
um transtorno sem medidas, e essa opinião é compartilhada por técnicos dos próprios Ministérios. Imaginem só: essas informações só estão disponíveis
no Banco Central de três em três meses!
Embora essas informações possam ser acessadas pelo Sisbacen, a certidão formal teria que ser
expedida pelo Bacen, que não conta com estrutura
adequada para atender a demanda que, com certeza, será enorme. Não seria mais fácil o próprio Governo, tendo acesso fácil a esse cadastro do Banco
Central, fazer a triagem dos convênios, conforme as
informações ali acessadas?
Além do mais, imaginem só: uma Prefeitura
que está com a conta de telefone atrasada será impedida de formalizar convênio simplesmente porque
a certidão do Cadin acusará inadimplência! Como
pode uma simples conta de telefone em atraso ser
critério impeditivo do desenvolvimento de uma política pública, Sr. Presidente?
Esse é apenas um exemplo. Posso aqui apontar outros igualmente ou mesmo mais absurdos. A
Resolução n2 1/97 também exige que a Prefeitura
anexe ao processo do convênio uma certidão de capacidade técnica. Vejam só que descalabro! O Govemo pede que a Prefeitura arrume alguém ou algo
- não se sabe exatamente - que ateste que a administração municipal está ou não apta a realizar convênio! O que é isso, Sr. Presidente? Quem tem de
avaliar se um determinado Município tem capacidade técnica para realizar um projeto de convênio é o
próprio Ministério, e não a Prefeitura em questão!
A nova instrução normativa, ao contrário da anterior, impede sejam realizadas alterações nas me-
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tas de um determinado convênio. Ou seja, o Gover~
no pode demorar meses, e até anos, para liberar os
recursos de um convênio, e nada pode ser alterado
em seu conteúdo. Vou citar um exemplo de como
essa exigência é impeditiva: há muitos casos que,
em razão da demora na liberação do recurso, o Prefeito resolve iniciar o empreendimento por conta própria, sem que isto esteja previsto no convênio. Ora,
assim sendo, o convênio teria de ser alterado no que
diz respeito às etapas das metas, porque quem protelou, nesse caso, foi o Governo Federal, e o Município só contribuiu.
Um convênio não pode ser engessado!
Outra alteração que merece reflexão mais profunda por parte da Presidência é a que determina a
apresentação de Certidão de Escritura Pública como
forma de provar a posse de um terreno pela Prefeitura. Essa exigência não se fundamenta, porque cabe
às Câmaras de Vereadores fiscalizarem as ações
públicas da Prefeitura. Não é exatamente isso, ou
seja, a municipalização das ações e da fiscalização,
o que o Govemo Federal está propondo com tanta
veemência. A resolução anterior não fazia essa exigência, e fazê-Ia agora é mera burocracia.
Há ainda um acréscimo desnecessário de exigências de certidões negativas. São muitas, mas
vou resumir em um exemplo: a Instruça-o Normativa
exige que seja apresentada Certidão do PIs/Pasep.
Acontece que a Caixa Econômica Federal, segundo
informou à minha assessoria o Dr. Gentil, do Ministério da Agricultura, simplesmente se recusa a repassar aos Prefeitos tal certidão. E somente a CEF emite tal documento.
Por fim, Sr. Presidente, quero sugerir à Presidêricia que repense alguns desses novos critérios,
demonstrando que o desenvolvimento de políticas
públicas é realmente o maior interesse do Govemo.
O SR. ALEXANDRE SANTOS (PSDB - RJ.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
S"-s e Srs. Deputados, merece menção especial o
que vem ocorrendo no Município de Iguaba Grande,
na Região dos Lagos, Estado do Rio de Janeiro. Refiro-me ao Projeto de Repovoamento de CamarãoRosa, na Lagoa de Araruama, visando viabilizar o
cultivo da espécie para atender os pescadores, não
objetivando exploração empresarial.
O Prefeito de Iguaba Grande, Hugo Canellas
Filho, assim que se viu investido em suas funções
em razão da posse, assinou convênio com a Universidade Federal Fluminense referente à implementação de um projeto piloto para o desenvolvimento de
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peixe e camarão em tanques-rede, para posterior
lançamento na Lagoa.
O referido convênio, Sr. Presidente, assinado
em 23 de janeiro deste ano, possibilitou o desenvolvimento do projeto Repovoamento do CamarãoRosa na Lagoa de Araruama, em parceria com a
fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro, e deu origem à Base de Maricultura de Iguaba
Grande.
Essa Base Experimental de Maricultura de
[guaba Grande foi instalada nas dependências do
Núc[eo Experimental da Universidade Federal Fluminense, situada naquele Município. A Base dispõe de
laboratórios que foram especialmente adaptados
para atender às necessidades da atividade que se
oferece aos pescadores locais, utilizados, na adapta~(ão, recursos da Prefeitura Municipa[ e do Governo
do Estado.
Em princípio, Sr. Presidente, foram adquiridas
Gem mil pós-larvas de camarão de Santa Catarina,
com dimensões de 1,5 a 2 centímetros. A salinidade
da água da lagoa é de sessenta partes por mil, bem
mais alta que a obtida pela transferência sucessiva
para tanques com concentrações crescentes de sal,
procedimentos que vêm sendo adotados para que
os camarões, já crescidos, cheguem à fase de enuorda em tanques-rede.
Trata-se de uma inovação na técnica da pesca
do camarão, que não somente fa.vorecerá a crescente produção do pescado; mas igualmente asseguraI'á trabalho para os pescadores que antes tinham
apenas a escassez e a desesperança do ganho e da
~;atisfação profissional.
Faço este registro por entendê-lo importante,
apesar de se tratar de um assunto que diz respeito a
um emergente Município em meu Estado. A grande7.a da iniciativa, em sua simplicidade, esclarece e informa que soluções existem quando forças se unem
E!m busca de providências que favoreçam o mercado
de trabalho e, por via de conseqüência, o mercado
consumidor.
No caso presente, a Prefeitura Municipal, conduzida pelo Prefeito Hugo Canellas Filho, buscou
parcerias com a Universidade Federal Fluminense e
com a Fundação Instituto de Pesca do Estado do
Rio de Janeiro. E hoje, Sr. Presidente, às dez horas
da manhã, ocorreu o ato de instalação do projeto de
repovoamento do camarão-rosa e a inauguração ofidai da Base Experimental de Maricultura de Iguaba
Gr8:nde, evento que contou com as mais expressivas autoridades do Estado, da Universidade Federal
Fluminense e do Município de Iguaba Grande.
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Quero registrar minhas congratulaçõel? a todos
os que se envolveram diretamente nesse empreendimento, destacando o interesse do Govemado Marcello Alencar, que apoiou a iniciativa, determinando
que o Presidente da Fundação Instituto de Pesca do
Estado do Rio de Janeiro, DI'. Léo Nascimento, garantisse assistência e recursos para a instalação do
projeto e seu pleno sucesso.
Destaco, ainda, a atitude do Magnífico Reitor
da Universidade Federal Fluminense, Prof. Luiz Pedro Antunes, que colocou à disposição do projeto os
espaços do Núcleo Experimental da UFF em Iguaba
Grande, apoiando ainda as pesquisas que se fizeram previamente.
Por fim, merece elogio o Prefeito Hugo Canellas Filho, que soube transformar em realidade um
projeto de largo alcance social e econômico para o
Município de Iguaba Grande.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados.
O SR. DÉRCIO KNOP (PDT - SC. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, agrava-se o impasse entre o Brasil e a Argentina em tomo da livre entrada e da comercialização, em nosso País, de medicamentos fabricados na
nação vizinha. De um lado, a câmara que reúne pequenos e médios laboratórios argentinos acusa o
Brasil de impedir, por toda sorte de entraves burocráticos, a venda de seus produtos no mercado brasileiro; de outro lado, permanecem nossas autoridades sanitárias, sob a liderança do Ministério da Saúde e da Secretaria de Vigilância Sanitária, em sua
firme opção pela manutenção dos parâmetros nacionais de controle, no que tange à qualidade, à eficácia e à segurança do remédio que consumimos, sem
o que não haverá como chegar à harmonização de
normas, conforme previsto em resoluções do Grupo
Mercado Comum.
Mais recentemente, as pressões transferiramse do campo estritamente técnico para o político,
onde corremos o risco de terem sucesso, se não
pela força da lógica, pelo atropelo das negociações
e por retaliações tão absurdas quanto injustas.
A verdade, Sr. Presidente, é que nossos parceiros comerciais não querem submeter-se aos controles normais a que estão sujeitas as indústrias brasileiras. Aspiram às facilidades e à proteção que
usufruem em seu próprio território, sem maiores
preocupações com os avanços tecnológicos, com os
instrumentos éticos, com a produtividade e a competitividade. Trata-se, pois, de um assunto de tal ordem
suscetível que muitos começam a temer pelo anda-
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mento dos trabalhos de implantação da integração e
reciprocidade desejadas com o Mercosul.
Ora, nobres colegas, diante disso, é preciso que
o Par1amento esteja cônscio de suas responsabilidadas. A nós desta Casa cumpre apoiar as decisões dos
órgãos competentes, na defesa dos interesses da indústria brasileira e, sobretudo, do povo brasileiro, cuja
saúde padece de inúmeros males, mas não, graças a
Deus, de carecer de uma política de controle de medicamentos adequada e confiável, que funciona muito
bem, obrigado, sob a égide das "Boas Práticas de Fabricação e Controle", da Organização de Saúde, da Lei
de Vigilância Sanitária (Lei n2 6.360176), assim como
do Código de Defesa do Consumidor.
De todos os pontos de vista, a legislação que
aí está, sobre a matéria, é bastante aprimorada, a
par de estar sendo cumprida na íntegra. Não tem, inclusive, similares nos demais países do Mercosul,
quer no rigor, quer na abrangência, com uma série
de regulamentações sendo aplicadas, quer no tempo
de execução, com um diploma legal que data ~e
mais de vinte anos, mas em plena eficácia - a citada
Lei de Vigilância Sanitária, que não é velha ou anacrônica, absolutamente, mas perfeitamente atual.
São conquistas preciosas da sociedade. Qualquer
atitude no sentido de negá-Ias seria ajudar a promover um retrocesso por demais penoso, em um País,
Sr-'s e Srs. Deputados, que, pelo muito que tem custado anda para a frente, não pode em definitivo andar para trás.
O tamanho, a vitalidade que experimenta o
mercado brasileiro e seu potencial de crescimento
despertam a cobiça de muitos centros produtores,
ávidos de bons negócios, vantagens e privilégios. No
setor farmacêutico somos o sétimo maior mercado
do mundo. E, no caso presente, o que se reivindica,
com fundamento na derrubada de barreiras e na necessidade de se desburocratizar o processo, é o esvaziamento da Secretaria de Vigilância Sanitária, retirando-lhe a atribuição de aprovar o registro de medicamentos correlatos e demais produtos de saúde a
serem colocados ao alcance da população, uma população, diga-se de passagem, que desenvolveu o
hábito nocivo da automedicação. A liberação seria
automática desde que o produto já tivesse sido Iicenciado no país de origem, sabe-se lá como.
Em outras palavras: estaríamos cerceados no
direito e no dever de avaliarmos, à luz da técnica e
da ética, o arsenal terapêutico que então estaria
sendo colocado para consumo do brasileiro, arsenal
esse, provavelmente, de produtos de qualidade duvidosa. De outra parte, a competição desigual poria
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em risco a tecnologia adquirida e por certo impediria
novos avanços.
Creio, assim, que não é nenhum excesso, Sr.
Presidente, encarar esse assunto como questão de
soberania. O que maldosamente se pretende, sob o
simulado da globalização, é atingir nossa capacidade de decisão, algo que não podemos permitir.
Era o que tinha a dizer.
O SR. LAEL VARELLA (PFL - MG. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e Srs.
Deputados, os promotores da campanha "O Amanhã
de Nossos Filhos", uma iniciativa da TFP, entraram
com uma representação junto ao Ministério Público
Federal e ao Ministério Público do Estado do Rio de
Janeiro para impedi a TV Manchete de levar ao ar
capítulos da novela Chica da Silva, em que atrizes,
portando hábitos característicos de ordens religiosas
tradicionais, irão representar "sete noviças taradas"
e "loucas por sexo".
Trata-se, Sr. Presidente, de um sacrilégio, de
um vilipêndio da condição de religiosa católica, e
como tal um grave escárnio, um insulto aos sentimentos cristãos da população brasileira.
Segundo a revista Amiga, tais freiras sairão
"pelas ruas do Tijuco atacando os homens e escandalizando a sociedade com atos libidinosos", o que
constitui claro atentado ao pudor.
A figura sacra da religiosa católica fica, dessa
forma, gratuitamente associada, e de público, à conduta própria de meretrizes!
Há uma agravante: essa aproximação sacrílega é completamente arbitrária, sem nenhuma base
histórica, conforme o declara de modo formal a revista,
o que reforça a intenção de vilipêndio e escárnio.
A TFP, invocando o art. 221 da Constituição Federal, que determina "o respeito aos valores éticos e
sociais da família", pede ao Ministério Público que
acione o poder de polícia do Estado, "apto a obviar abu50S e corrigir desvios de finalidade" como os anunciados
para os capítulos da novela Xica da Silva.
Caso a Justiça do Rio conceda a liminar, tais
cenas não poderão ser transmitidas para nenhum lugar do Brasil.
Em declarações à imprensa, Ruy Coelho Maia
afirmou que, paralelamente à representação junto ao
Ministério Público do Rio, a campanha também acionou o Ministério Público Federal. Ele requereu que a
Procuradoria interponha as medidas administrativas
judiciais urgentes, para impedir liminarmente que a
TV Manchete leve ao ar as cenas sacrílegas anunciadas pela revista Amiga em seu número 1.401, de
10 de março de 1997.
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Sr. Presidente, confiantes na pronta intervenção do Poder Judiciário em favor dos direitos dos
cristãos em face desse grosseiro vilipêndio dos altos
ideais da vida religiosa católica, rogamos a Deus,
especialmente na Semana Santa, quando é lembrada a Paixão do Nosso Senhor Jesus Cristo, Seu Filho Unigênito para a Redenção da Humanidade, que
guarde a nossa Nação dessa atuação demolidora de
certos programas televisivos.
Encaminho esse meu protesto à Rede Manchete de TV, bem como aos patrocinadores da novela. Tenho dito!
O SR. FAUSTO MARTELLO (PPB - SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, anos atrás o Brasil definiu sua prioridade rodoviária, ao abandonar a construção ferroviária para o transporte de grandes quantidades de
produtos.
Definiu essa prioridade do transporte sobre rodovias não apenas para a movimentação de cargas
em pequenas distâncias, mas também para longos
percursos. Com isso, a malha ferroviária não apenas
não foi ampliada, como também verificou-se a sua
redução, pela eliminação de ramais onerosos, que
apresentavam custos de manutenção maiores do
que as receitas por eles geradas.
Sucessivos governos com pouca capacidade
de investimento descuidaram-se da malha viária, e a
situação das estradas no Brasil é hoje um dos fatores de ocorrência de acidentes, muitos deles com vítimas fatais, porque se alia a imprudência dos motoristas às más condições dos veículos e à precária
conservação das estradas.
Os números são alarmantes: no ano passado
houve 115 mil acidentes nas rodovias federais brasileiras e, nesse total, 57 mil caminhões foram envolvidos em sinistros - muitas vezes foram eles os causadores dos acidentes.
Recente reportagem da revista Veja traz declarações do Presidente do Sindicato Interestadual dos
Caminhoneiros Autônomos, Osmar Gonçalves de
Oliveira, profissional com experiência no assunto,
pessoa cujas opiniões devem ser ouvidas como um
alerta a todos os que trafegam pelas rodovias e pelas cidades brasileiras.
Segundo ele, o maior causador de acidentes é
o excesso de velocidade, mas a isso devem ser somadas também as péssimas condições em que se
encontram os motoristas de caminhões: ganham
pouco, dirigem sob pressão de prazos curtos e tomam remédios misturados a bebidas alc60licas para
não dormirem ao volante.
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Exemplificando com as palavras do próprio
Presidente do Sindicato dos Caminhoneiros, vamos
aos dados concretos - primeiro de tudo, a questão
do salário: um motorista empregado por uma transportadora ganha um piso salarial de 320 reais, mais
10% do valor do frete. Numa viagem de São Pa'ulo a
Belém, por exemplo, recebe em torno de 3.000:reais
e, descontadas as despesas, sobram cerca de 12%
daquela quantia, ou seja, 320 reais, se fizer a viagem em menos de 75 horas.
Aqui entra a questão dos prazos apertados, o
trabalho sob pressão: o empresário desconta até
20% do valor a receber pelo caminhoneiro se ele se
atrasar, se não cumprir o horário estabelecido. Um
exemplo desse horário é o prazo estipulado pelos
patrões para uma viagem de Goiás para São Paulo,
com 1.050km de distância, que deve ser cumprida
em catorze horas! É um prazo que não leva em conta as condições das estradas, se há congestionamentos, se o veículo apresenta problemas mecânicos; todos os fatores que podem atrasar uma viagem são desconsiderados, são irrelevantes. O caminhoneiro, portanto, corre contra o relógio e põe em
risco a vida de quem trafega pelas estradas, ainda
mais porque trabalha "rebitado", ou seja, sob efeito
de remédios que, ingeridos com álcool, agem como
poderosos estimulantes que impedem o caminhoneiro
de dormir ao volante. Segundo uma pesquisa promovida pelo Sindicato, em 1995, 48% dos motoristas tomaram esses estimulantes. Ao mesmo tempo em que esses medicamentos impedem que o motorista durma,
fazem dele uma pessoa desnorteada, chegando até
mesmo a provocar delírios, alucinações e visões, o
que é perigosíssimo quando se está dirigindo. Os comprimidos são vendidos livremente em farmácias ou então fornecidos pelos frentistas dos postos de gasolina
ou borracheiros, evidenciando-se a falta de fiscalização.
Segundo o Presidente do Sindicato, a falta de
fiscalização se alia à existência de maus policiais,
que se sujeitam a receber propinas para não aplicarem a lei, quando necessário. Claro que isso são exceções, mas devem elas ser combatidas para que
não paire dúvida sobre a honestidade dos policiais
rodoviários, a grande maioria deles honesta e cumpridora de suas obrigações.
A idade média da frota de caminhões do Brasil
está entre dez e quinze anos, e muitos não apresentam condições satisfatórias de segurança para continuarem trafegando. Além disso, as estradas, em sua
grande maioria, não têm sinalização adequada, seus
projetos já não atendem às necessidades do tráfego,
e a qualidade do asfalto é precária.
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Somando-se tantos fatores negativos, é compreensível que o Presidente do Sindicato declare que
o caminhoneiro "não se importa se vai passar por cima
do seu carro ou não. Um caminhoneiro rebitado é um
homicida. A Via Dutra está cheia deles - só um louco
anda de automóvel naquela estrada à noite".
As soluções, segundo ele, devem conter o controle da venda dos estimulantes e a implantação de
cursos especializados que durem pelo menos quarenta dias, além de um sistema de habilitação gradativa: os primeiros dois anos em caminhões de até
seis toneladas, após o que poderiam dirigir veículos
com doze toneladas, e só depois de cinco anos estariam habilitados a dirigir as grandes carretas que
chegam a trinta toneladas ou mais. Espera ele também que seja aprovada no Congresso uma jornada
de trabalho que respeita a capacidade humana para
o esforço que é dirigir nas nossas estradas.
Sem isso, acredita ele que os acidentes vão
continuar a ocorrer em grande número, para infelicidade de milhares e milhares de brasileiros que começam uma viagem para acabar feridos, ou, pior,
para encontrar o fim de suas vidas em um acidente
de terríveis proporções.
Evitar que aconteçam acidentes, SrIs e Srs.
Deputados, é tarefa que exige a participação governamental na fiscalização das estradas, para que
nossos trajetos passem a oferecer riscos menores.
Era o que tinha a dizer.
O SR. OCTÁVIO ELfslO (PSDB - MG. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e
Srs. Deputados, um dos setores econômicos de
maior potencial de crescimento no Brasil é o setor
mineral; sua extensão territorial, condições geológicas favoráveis, ainda exigindo um esforço sisternático de prospecção e pesquisa, tudo isto associado a
um clima favorável de investimento. A revisão constitucional, as mudanças do Código de Mineração e a
desregulamentação do acesso ao subsolo são etapas deste processo de consolidação de um novo
crescimento do setor mineral.
Há, entretanto, um esforço que ainda precisa
ser feito na área de apoio financeiro nas empresas
de mineração. Não bastam as linhas de financiamento tradicionais do BNDES, pois a mineração é
um setor de alto risco, cujos investimentos têm maturação de longo prazo. Um dos mecanismos mais
apropriados é a captação de recursos em bolsa,
através do mercado de balcão, com a criação de
fundos para mineração, já regulamentados pela
CVM. Não temos experiência neste campo. O Canadá, através das Bolsas de Toronto e Vancouver, tor-
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nou-se conhecido pelo impulso que deu ao setor mineral nas últimas décadas, através das Juniors
Companies e da captação de recursos em bolsa
para o apoio a projetos de mineração, dos quais se
conhece mais o potencial das reservas minerais e
acredita-se na competência da empresa.
Este foi um dos objetivos que orientaram a recente viagem do Governador de Minas Gerais, Dr.
Eduardo Azeredo, ao Canadá, semana passada.
Seus contados com a alta direção da VSE - Bolsa
de Valores de Vancouver - foram especialmente
promissores e trarão como resultado um apoio à Bolsa Minas/Espírito Santo.
Já em 1995 o BDMG - Banco de DesenvoMmento de Minas Gerais - promoveu um seminário sobre os Fundos Emergentes de Empresas de Mineração e Mercado de Balcão, com a presença da CVM e
das Bolsas de Valores do Rio de Janeiro e Minas Gerais. Falta apenas o apoio concreto da experiência do
Canadá E isto foi conseguido nesta viagem do Governador Eduardo Azeredo, que fez também uma proveitosa reunião com investidores da área mineral que se
interessam por parcerias no Estado. Um contato espacífico foi feito com a Lysander Gold Corporation, que já
tem investimentos em Minas Gerais.
A viagem do Governador teve também outros
objetivos, nas áreas de Manejo Florestal, também
em Vancouver; Energia: Ontario Hydro, que assinou
Carta de Intenção com a CEMIG, e a Hydro Quebec;
Saúde da Família: convênio assinado com a Universidade de Toronto; Meio Ambiente: visita à Feira
Americana de Meio Ambiente, em Montreal, com a
recepção aos empresários que participam do Mercosul. Houve contatos com Empresas que já operam
em Minas Gerais, como a Alcan, que tem uma grande unidade de produção de alumínio em Ouro Preto;
com a Northern Telecom, à qual é ligada a Nortel
Brasil, em companhia do Deputado Saulo Coelho,
Presidente da Telemig, além de empresa interessada em participar na Gasmig e Fundos de Pensão,
com potencial de investimentos no Estado. O Governador visitou também os Executivos de governos
provinciais e o Parlamento de Quebec.
Quero destacar aqui o proveitoso contato com
o programa de Saúde da Família do Canadá. Lá,
como em Cuba, o programa tem tido grande sucesso, e o Governo Eduardo Azeredo já tem hoje 216
equipes atuando em 90 municípios. O convênio assinado com a Universidade de Toronto, negociado
pelo Deputado Carlos Mosconi, hoje Secretário de
Assuntos Municipais do Govemo de Minas, permitirá
a ampliação do programa no Estado.
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Sr. Presidente, S~s e Srs. Deputados, trago
aqui estas informações sobre a viagem do Governador Eduardo Azeredo, em apenas cinco dias, ao Canadá, para ressaltar seu alto interesse econômico e
social e o caráter altamente participativo de suas viagens, que, por esta razão, trarão resultados positivos
para o desenvolvimento mineiro. Além de três Secretários de Estado e dirigentes de estatais, acompanharam o Govemador lideranças de entidades em·
presariais: Associação Comercial de Minas, Clube
de Dirigentes Lojistas, Federação das Indústrias de
Minas Gerais, Federação da Agricultura de Minas
Gerais, Sebrae, numa delegação de 38 empresários.
Por esta razão, o Presidente da ACMinas e da Federaminas, Dr. Francisco Américo Mattos de Paiva,
costuma dizer que "Minas viagem integrada".
Era o que tinha a dizer.
O SR. NEDSON MICHELETI (BIocoIPT - PRo
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrlIs e
Srs. Deputados, hoje pela manhã visitei a Sasse Seguras, Seguradora ela caixa Econômica Federal, onde fui
recebido por seu Presidente, Dr. Pedro Pereira de Frei·
tas, e pelo Diretor representante, Dr. Jair Pedro Ferreira.
. A visita teve como objetivos estreitar relações
com a Diretoria desta empresa, que tem como acionista majoritário a FUNCEF - FUndo de Pensão dos
Empregados da Caixa - e que é hoje modelo de empresa seguradora moderna e eficiente, e buscar subsídios à minha atuação na Comissão Especial para
regulamentação do Sistema Financeiro preconizado
no art. 192 da Constituição Federal.
O mercado segurador brasileiro vem crescendo
dia a dia e exigindo agilidade, eficiência e criatividade das empresas que o operam. Estas qualidades
encontrei na Sasse, em especial no desenvolvirnento de novos produtos em consonãnciQ com as exigências do mercado, é já preparando sua entrada no
ramo da previdência privada.
A Sasse Seguros, Sr. Presidente, é uma grande empresa seguradora, mas pode crescer ainda
mais; crescer economicamente, se a Caixa Econômica Federal dinamizar sua atuação comercial na
venda de seguros - e informo que já estou gestionando junto à Diretoria da CEF neste sentido -, e
crescer institucionalmente, pela disposição que tem
em transmitir sua experiência a nós Parlamentares,
em especial os membros da Comissão do Sistema
Financeiro, para que elaboremos um conjunto de leis
que organize, de modo transparente, o mercado segurador. Este mercado é hoje instrumento privilegiado na criação de poupança interna, tão necessária
ao desenvolvimento de nosso País.
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Era o que tinha a dizer.
O SR. LEONIDAS CRISTINO (PSDB - CE.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
S~s e Srs. Deputados, recentemente estive nesta
tribuna pedindo a transcrição de um artigo da escritora Rachei de Queiroz que falava da sua desilusão
com a ausência dos trens, como meio eficaz de
transporte, nas ligações urbanas e interurbanas.
A precária situação das ferrovias administradas
pela RFFSA, no Estado do Ceará, foi a causa de recente descarrilhamento de um trem cargueiro, na cidade de Itapiúna, que culminou na morte do maquinista e deixou gravemente ferido o seu auxiliar. Esse
acidente ferroviário poderia ter tido conseqüências
imprevisíveis, de grandes proporções, uma vez que
a composiÇão levava combustíveis e foi motivado
pela falta de manutenção na linha férrea.
A ausência de uma política que revitalize esse
meio de transporte tem deixado as ferrovias entregues à sua própria sorte.
Sr. Presidente, S~s e Srs. Deputados, é notório que o setor ferroviário passa por uma grande crise financeira, com o sucateamento do seu patrimônio. É urgente um reposicionamento das autoridades
govemamentais, responsáveis pelo setor ferroviário,
com vistas à formulação de uma política que possa
viabilizar o setor.
Era o que tinha a dizer.
O SR. VANIO DOS SANTOS (Bloco/PT - SC.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
S~s e Srs. Deputados, a campanha por segurança
bancária desenvolvida pelo Departamento Estadual
dos Bancários/CUT e sindicatos de Santa Catarina
começa efetivamente a produzir resultados. O BESC
- Banco do Estado de Santa Catarina - acaba de
anunciar a decisão de instalar portas giratórias em
suas agências. Este é um grande avanço nas condições de trabalho e segurança dos bancários e clientes, diante de um quadro de crescimento avassalador no número de assaltos a banco e da violência
empregada pelos meliantes.
Somente neste final de semana ocorrem mais
quatro assaltos envolvendo agências, postos e caixas eletrônicas. Lamenta-se, contudo, que, apesar
do flagrante de insegurança, apesar das mortes, vítimas e traumas das agressões provocadas pelo roubo, a Prefeitura de Florianópolis, Ângela Amin, teime
em manter o veto à lei municipal aprovada pela Câmara de Vereadores que obriga a instalação de
equipamentos preventivos nas agências. A Prefeita,
na contramão dos direitos sociais, foge de sua responsabilidade como gestora pública ao transferir
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para a esfera federal a competência para legislar sobre normas de segurança bancária.
Ora, sabemos que o Governo Federal carece
de vontade política para ocupar-se do tema. Sua
obstinação pela reforma macroeconômica do Estado negligencia a segurança pública como um todo.
Esta situação provoca a insuficiência de instrumentos jurfdicos e recursos humanos capazes de dar
segurança a cada caixa eletrônica, a cada banco,
em cada municfpio. Para atenuar o drama, várias
prefeituras e governos estaduais vêm-se adiantando na legislação, de modo a preservar os interesses
da cidadania.
Neste sentido, queremos registrar nosso repúdio à Prefeita de Florianópolis e manifestar nosso
apoio para que a Câmara de Vereadores rejeite o
veto e faça prevalecer interesses da comunidade florianopolitana.
O SR. CANDINHO MATTOS (PSDB - RJ.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Srls e Srs. Deputados, na cidade do Rio de Janeiro,
a média histórica de inadimplência daqueles que alugam imóveis sempre ficou em tomo de 1%. Isso, até
1994. Daí em diante, porém, a estabilização econômica trouxe, como efeito colateral, um aumento espantoso da quantidade de inadimplentes.
Num universo de aproximadamente 350 inquilinos cariocas, o índice de aluguéis em atraso atingiu
a taxa recorde de 15% no último mês, ou seja: cerca
de 50 mil famflias, ou 200 mil pessoas.
Esses números poderiam ser menos assustadores, se os juros cobrados pelas imobiliárias fossem razoáveis e se os salários brasileiros não fossem tão arrochados. Ora, todos sabemos que o Brasil tem um dos menores salários mínimos das Arnéricas, e taxas de juros inversamente proporcionais.
Assim, muitos são obrigados a gastar mais da
metade de seus salários com aluguel, quando quaisquer imprevistos os obrigam a atrasar o pagamento.
Além dos juros que fariam a alegria de qualquer
agiota, os inquilinos têm, também, a obrigação de
pagar os custos do processo judicial de cobrança.
Somando-se tudo, o acréscimo à dfvida em
atraso chega a 50%, e às vezes até triplica. Não é
à- toa que a Associação de Defesa dos Inquilinos da
Capital fluminense já entrou com diversas ações legais contra essa cobrança abusiva, que pode, sem
exageros, ser vista como uma forma de extorsão.
Juros de tal porte crescem como uma bola de neve,
expondo os locatários ao despejo e sujando seus
nomes na praça. Tal fato significará a impossibilidade de esses cidadãos alugarem novamente qualquer
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imóvel, caso consigam - sabe-se lá quando, e como
- resolver os problemas financeiros decorrentes dessa agiotagem.
As imobiliárias têm concedido um prazo de até
seis meses para o pagamento do montante total das
dfvidas, esse paliativo, porém, não esconde a necessidade de o Governo implementar a solução definitiva, que seria um programa destinado a permitir aos
brasileiros a realização do sonho da casa própria.
Tal programa poderia basear-se, como nos Estados Unidos, em facilidades creditícias para a aquisição de imóveis residenciais. As soluções possfveis
são muitas, e convém lembrar que o setor de construção civil, caso fosse estimulado a suprir o enorme
déficit habitacional brasileiro, poderia, além de tudo,
absorver uma enorme quantidade de mão-de-obra
pouco qualificada.
Finalizo, Sr. Presidente, conclamando os Parlamentares a apresentarem projetos de lei no sentido
de garantir a todas as famílias brasileiras moradias
decentes, devidamente tituladas em nome dos moradores.
Era o que tinha a dizer.
O SR. ROBSON ROMERO (PSDB - RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr!!s e
Srs. Deputados, a situação da Saúde no Brasil é
mais do que dramática.
Em verdade, o número de leitos hospitalares
oferecidos à população de baixa renda vem declinando, e o atendimento médico-hospitalar é precarfssimo.
Recentemente, médicos paranaenses declararam que acabaram eles tendo uma onipotência que
nunca desejaram, escolhendo, nos hospitais, aqueles que poderão ser salvos e os que deverão morrer,
por absoluta e completa falta de leitos, de unidades
de terapia intensiva e de pessoal.
Vivemos, destarte, um contexto verdadeiramente surrealista, produto do descaso governamental de muitas décadas no segmento da saúde pública. Pois bem, nessa atmosfera quase apocalfptica,
as Santas Casas de Misericórdia ainda vinham prestando serviços gratuitos inestimáveis à população
carente. Entretanto, Sr. Presidente, também essas
beneméritas e valorosas instituições estão desaparecendo.
De fato, os jornais dão conta de que a santa
Casa de Porto Alegre já encerrou suas atividades e
de que a de Santos e a de Belém estão em vias de
fechamento.
Além disso, a Santa Casa do Rio de Janeiro, a
mais antiga do Brasil, cuja gênese remonta ao perío-
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do colonial, também enfrenta crise sem precedentes,
estando, igualmente, sob ameaça de fechamento.
Ora, Sr. Presidente, em todo o Brasil são mais
de duas mil Santas Casas, todas em crise e que, se
deixarem de atender à população, contribuirão decisivamente para um aumento substancial no número
de óbitos decorrentes da falta de atendimento médico-hospitalar.
No Rio de Janeiro, como lembrar a ex-Deputada Sandra Cavalcanti em artigo publicado no mês
transato no Jornal do Brasil, a Santa Casa mantém
três educandários, dos quais dois possuem escola
profissionalizante e colônia de férias. Dispõe, ainda,
de três creches e um sistema de atendimento e proteção aos idosos. Conta com cinco hospitais com
mais de cento e cinqüenta ambulatórios que atendem mais de quatro mil pessoas por dia.
E inadmissível, por conseguinte, que instituições dessa impOrtância possam simplesmente desaparecer, pois o caos social que essa situação determinará será intolerável.
Por essa razão, desejamos, desta tribuna, dirigir nosso mais veemente apelo ao Sr. Presidente da
República e ao Sr. Ministro da Saúde, que, temos
convicção, são sensíveis ao problema, a fim de que
um programa de salvamento das Santas Casas de
todo o País seja implantado com a máxima urgência.
Era o que tínhamos a dizer.
O SR. ENIVALDO RIBEIRO (PPB - PB. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrAs e
Srs. Deputados, a criação da Sudene teve como
maior objetivo o estímulo às empresas agrícolas e
industriais, objetivando o acesso ao emprego como
forma de conter o trabalhador na área, ao mesmo
tempo diminuindo a enorme distância econômica entre o Nordeste e as demais regiões.
Conquanto houvesse, ao longo do tempo, muitas distorções por parte do mau brasileiro que utilizou o artigo 34118 para outras finalidades, mesmo
assim a Sudene muito ajudou a nossa região, podendo ainda ser um importantíssimo órgão para o
Nordeste, dependendo do interesse político do Govemo e com a direção séria do General Nilton Moreira Rodrigues, que vem desenvolvendo um trabalho
digno de registro, diferindo de outros superintendentes, com algumas exceções.
Ao verificarmos o desinteresse desmedido do
Governo durante anos seguidos com relação às indústrias sucroalcooleiras, todos nós ficamos perplexos
ante a marginalização total sofrida por aquele setor de
nossa economia, pois, enquanto são materializadas
várias isenções fiscais para as empresas novas que se
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localizam no Nordeste, há o total desprezo às fábricas já implantadas, mas que passam por dificuldades geradas pelas ações do próprio Governo, como
é o caso do preço inviável e desequilibrado mantido,
mesmo sabendo-se que o prejuízo imposto aos fabricantes de açúcar e álcool é claro e visível.
Há um paradoxo. Enquanto o Governo dá estímulos às empresas que querem implantar-se na região, as que já existem e precisam só da atenção,
da decisão política do Governo, são estranguladas,
tratadas como marginais, mesmo sendo elas necessárias por produzirem trabalhos para contenção do
desemprego que se agiganta a cada dia.
O trabalhador rural, na maioria das vezes, é
analfabeto e apenas conhece a agricultura como
meio de subsistir. Ao se dar as costas às usinas que
ainda hoje são vítimas de alguns empresários do setor
que em outras épocas se utilizaram mal dos benefícios
do Governo, está-se contribuindo para agravar a situação de pequenas cidades onde essas agroindústrias
sustentam e beneficiam milhares de homens.
Ao mesmo tempo, cada empresa que fecha e
elimina suas atividades produz desempregados que
buscam nos grandes centros o mercado de trabalho
e, como não encontram, surgem novos problemas
que, em efeito dominó, produzem negativamente carência de todo tipo, desaguando, por vezes, na vida
criminosa.
De quem é a culpa? Deles? Não. A culpa é
nossa, que não estamos desenvolvendo empresas
regionais que possibilitem a multiplicação de oportunidades, e até estamos aniquilando as pouca~ já
existentes.
Quando agora vem o Governo Fernando Henrique, através do Ministério da Indústria e Comércio,
na pessoa do eminente e eficaz Ministro Dornelles,
buscar a recuperação do setor sucroalcooleiro,
acende-se uma nova esperança para todos que estão envolvidos com essa atividade, além da importância do álcool que hoje é produzido em alguns países como fonte energética capaz de substituir o petróleo, possibilitando a diminuição da importação, o
que é bom para o nosso País.
Na Paraíba, a região canavieira envolve uma
ampla faixa do litoral, compreendendo 22 municípios, parte do Brejo e pequena faixa do Agreste. Em
termos econômicos, a lavoura da cana representa
50,2% do valor das culturas temporárias do Estado e
44,3% das lavouras temporárias e permanentes. A
Zona do Litoral da Mata, onde se concentra quase
toda a atividade sacroalcooleira do Estado, deve, em
grande parte, à dinâmica do seu crescimento sócioe-
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conomico à agroindústria sucroalcooleira, pois tratase de uma área densamente povoada, com cerca de
1.130.000 habitantes, representando um terço da
população do Estado. Em sendo a agroindústria sucroalcooleira uma atividade produtiva altamente intensiva em mão-de-obra, presume-se que mais de
100 mil empregos urbanos e rurais dependem do
bom desempenho desse setor. Por outro lado, verifica-se também que a base da economia desses municípios esteja fortemente correlacionada com a atividade sucroalcooleira, uma vez que, ao encerrar
suas atividades, algumas usinas detonaram uma crise econômica sem precedentes nos Municípios do
Brejo Paraibano e áreas adjacentes.
No litoral, a situação não é diferente. Algumas
unidades industriais estão totalmente desativadas. Estas unidades deixaram de processar cerca de um milhão de toneladas de cana, ou seja, algo em tomo de
25 mil hectares ficaram sem ser cultivados, deixando
de gerar cerca de 35 mil empregos diretos e indiretos.
Os reflexos da crise do setor sucroalcooleiro
atingem não só áreas sociais e econômicas, como
também a fiscal, pois o Tesouro do Estado deixa de
arrecadar de ICMS cerca de dez milhões de reais ao
ano, correspondentes à alíquota de 17%, que incidem sobre o valor de cana produzida pelos fomecedores, sobre o açúcar e o álcool produzidos, fato
este de extrema gravidade que vem sucedendo-se
desde a década de oitenta.
Assim sendo, é lícito admitir que a crise que se
abate sobre a agroindústria sucroalcooleira não só
perturba a economia do litoral paraibano, que hoje
responde por dois terços do PIB do Estado, como
também a do Brejo e parte do Agreste. Estes reflexos agravam sobremaneira a economia do Estado
como um todo, uma vez que o baixo desempenho
da economia contribui decisivamente para a queda
da participação do setor agropecuário na formação
do produto interno paraibano, que provocou uma redução da taxa média de crescimento econômicos do
Estado nos últimos 15 anos. Isto quer dizer, para retomar aquele cenário onde a taxa de crescimento
tomou-se destaque na região Nordeste, que seguramente o Estado da Paraíba terá que fortalecer a
agroindústria sucroalcooleira, dada a sua importância no quadro geral sócioeconomico regional.
Considerando todos os aspectos citados que a
atividade representa, apresentamos as sugestões
abaixo:
AO GOVERNO FEDERAL
1) uma política de preços realista, como trata a
Lei Federal nll 4.870/65;
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2) criação de um Conselho Deliberativo da
Cana, Açúcar e Álcool, nos moldes do que já foi em
relação ao café. Este Conselho teria poderes para
deliberar toda a estratégia sobre o setor sucroalcooleiro, inclusive procurando os melhores meios de comercialização e estocagem, definir políticas específicas para o setor (cotas de produção e de exportação, proteção ao mercado interno nordestino), com a
participação de todos os segmentos que forem
abrangidos por essa extensa atividade econômica,
pois é uma medida indispensável para a recuperação de empregos e da soberania nacional;
3) fundo de emprego, utilizável nos momentos
de crise para obras de infra-estrutura, administradas
pelos próprios produtores rurais e devidamente fiscalizadas, evitando as frentes de trabalho e sem recursos a fundo perdido;
4) urgente reestruturação do Proálcool, com introdução do álcool na matriz energética do Brasil,
para com isso viabilizar o funcionamento e garantir a
continuidade de produção de álcool carburante, reduzir as importações de álcool com controle da quaIidade do álcool nacional e incentivar a produção de
máquinas e automóveis movidos a álcool. Devemos
lembrar que o Brasil investiu milhões e milhões de
dólares no Proálcool, para, em poucos anos, abandoná-Io, lembrando ainda que o álcool não é poluente, mas uma importante reserva estratégica de energia renovável;
5) pesquisa - destinar recursos no âmbito do
Orçamento federal que possibilitem a restauração
das pesquisas agrícolas e tecnológicas com a participação dos setores público e privado;
6) securitização elou warrantagem dos setores
de açúcar e álcool;
7) ampliação da utilização da CPR (Cédula do
Produtor Rural) para a cana-de-açúcar e seus derivados;
8) diferencial no câmbio para as exportações
da região Norte-Nordeste;
9) ampliação dos mercados externos preferenciais de açúcar e álcool;
10) conjunto de providências emergenciais, e
mudança do controle acionário das unidades industriais que se encontram em situação pré-falimentar,
para sustar o processo de fechamento de usinas e
destilarias para a região;
11) agilização de soluções para o equacionamento do endividamento setorial.
AO GOVERNO ESTADUAL
1) envidar esforços para que haja redução de
alíquotas do ICMS quando da aquisição de insumos
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como adubos e máquinas agrícolas pelo Sistema Diferenciado, a exemplo de São Paulo, que, através do
Decreto Estadual n2 33.118/91, art. 342, alínea b,
isentou do ICMS as importações de insumos agropecuários, entre eles a matéria-prima para adubos, o
que atrairia indústrias para o Estado, e, ao contrário
do que se pensa, acarretaria aumento da arrecadação, aumento de empregos e diminuição do custo
dos adubos, vez que a Paraíba não conta com nenhuma empresa preparadora de adubos e os importa de Pernambuco e das Alagoas, pagando pesados
fretes e provocando evasão do ICMS;
2) reavaliação do crédito do ICMS presumido;
3) tomar lei o "Programa de Preservação Ambiental", tendo como investida inicial a despoluição
do ar atmosférico, pela obrigatoriedade da adição de
22% de álcool à gasolina, a exemplo do Estado do
Paraná, com a mudança na frota oficial para consumir álcool hidratado;
4) incentivar e ressurgir a pesquisa da canade-açúcar revertendo, para tanto, recursos oriundos
do ICMS arrecadado do próprio setor, o que garantirá um aumento da produção, com a melhoria da eficiência, maior produtividade e, conseqüentemente,
um incremento substancial à arrecadação estadual;
5) reestruturar os engenhos de aguardente e
de rapadura, que exercem um papel regulador no
mercado de cana-de-açúcar, absorvendo os excedentes nos anos normais e de superprodução. Ademais, uma aguardente de boa qualidade pode ter a
produção direcionada para a qualidade pode ter a
produção direcionada para a exportação, gerando divisas. Quanto à rapadura, rica em carboidratos, minerais (como o ferro - bom contra a anemia) e vitaminas, pode ser usada como complemento alimentar
na merenda escolar e ainda corno resforço alimentar
das diversas corporações, tais como: Policiais Civil e
Militar, as Forças Armadas (Exército, Marinha e
Aeronáutica), presídios, bombeiros;
6) cooperativismo - incentivar a formação de
cooperativas de pequenos produtores rurais, em extinção no nosso Estado.
ÀS INSTITUiÇÕES GOVERNAMENTAIS
1) um maior entrosamento com as Universidades, Escolas, Técnicas, Senar, Senai, Sebrae, a fim
de contribuir para o aprimoramento do setor;
2) a Sudene, como órgão de planejamento e
fomento da região Nordeste, dentro de sua política
desenvolvimentista, criaria uma "Comissão de Defesa do Açúcar e do Álcool", sob a sua coordenação e
com a participação de todos os segmentos que estão abrangidos por essa complexa atividade econô-
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mica, com raízes profundas na nossa economia, incluindo-a nas suas diversas linhas de financiamento
e captação de recursos através do Finor, tudo para o
soerguimento da atividade.
AS INSTITUiÇÕES DE CRÉDITO OFICIAIS
AO BANCO DO BRASIL
_ Disponibilizar financiamento para a lavoura de
cana-de-açúcar, através das seguintes linhas de crédito:
• Custeio Agrícola: Pronaf (Para mini e pequenos plantadores);
• Origem dos Recursos: FAT - Fundo de Amparo ao Trabalhador;
• Custeio Agrícola: Proger-Rural (Para mini e
pequenos plantadores);
• Origem dos Recursos: FAT - Fundo de Amparo ao Trabalhador;
• Investimento: Proger-Rural;
• Origem dos Recursos: FAT - Fundo de Amparo ao trabalhador;
• Custeio Agrícola: Recursos Controlados (todos os plantadores);
• Origem dos Recursos: FAT - Fundo de Amparo ao Trabalhador;
Criação de linha de crédito especial para atender às necessidades de crédito na área de comerciaIização (warrantagem e desconto de duplicatas da
Petrobras), com custos financeiros iguais aos praticados para o setor agrícola.
- Endividamento
• Bancos credores, principalmente Banco do
Brasil: rever o estoque das dívidas existentes, no
menor tempo possível, propondo reestruturação do
débito de acordo com a capacidade de cada devedor, reduzindo-se a dívida para patamares aceitáveis
e realistas, passando a adotar, desde a época da
contratação, equivalência/produto e juros atualmente
fixados na Constituição Federal Ouros fixos anuais
de até 12%), nos casos de crédito concedidos para
a atividade agroindustrial, independentemente da
origem orçamentária desses recursos. Eventuais reduções, por si sós, não deverão constituir restrições
à obtenção de novos créditos.
• Órgãos do Governo (Federal e Estadual) analisariam as dívidas existentes em seus âmbitos
em nome das unidades moageiras (previdenciárias,
fiscais, etc.), recalculando essas dívidas para patamares mais realistas, de acordo com a atual situação da empresa, podendo, em alguns casos, estudar a anistia total desses débitos. O estudo deverá
ser realizado em curto espaço de tempo, evitando-se
os entraves burocráticos verificados em casos da es-
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pécie, aspecto que vem dificultando a solução desses impasses.
AO BNDES
• Financiamento de máquinas e equipamentos:
renovação da frota, equipamento de irrigação (aspersores, tubos, conjuntos motobombas, etc.), drenagem de várzea.
AO BNB
- Inserir a lavoura canavieira nas linhas de créditos oriundos de recursos do FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento do Nordeste.
AO BIRD
- Inclusão da zona do litoral e do Brejo no programa de desenvolvimento sustentável, a ser financiado pelo BIRD - Banco Mundial.
OS ANSEIOS DA SOCIEDADE
Sem custos públicos, jamais será feita a intervenção sucroalcoleira, e todo o sistema sofrerá grave inversão, com reflexos nos equilíbrios regionais,
desemprego, queda na arrecadação, problemas sociais e estímulo ao abuso do poder econômico.
Para se ter uma idéia, a Paraíba, que dispunha
de dezesseis indústrias sucroalcooleiras, só conta
atualmente com dez e restarão apenas seis, no tempo de três ou quatro anos, isto se persistir o atual
quadro, uma vez que quatro unidades produtoras estão em situação pré-falimentar.
Persistindo a atual política, o setor poderá sentir-se em extinção. O direcionamento dado à política
agrícola nacional é de tomá-Ia inviável.
PREÇOS: O Governo, a exigir do setor a prática de preços administrativos, arca com a responsabilidade de manter esses preços compatíveis com a
realidade de custos. Tanto é verdade, que a Lei nº
4.870/65 tem como princípio o de responsabilizar o
Governo Federal pela manutenção de um preço justo, sob pena do próprio Governo se obrigar a indenizar os danos causados pela prática de preços tabalados defasados, que acarretem prejuízos irrecuperáveis.
JUROS E SEGURO AGRfCOLA: Outro problema grave são os juros. Os países desenvolvidos não
diferenciam as taxas de juros, mas dão estímulos à
agricultura e estabelecem seguro sazonal, até previsto na nossa Constituição Federal, além de sólido
apoio às pesquisas através das universidades e outras fundações.
INFRA-ESTRUTURA: Obras efetivas de infraestrutura, principalmente quanto aos crônicos problemas hídricos, a fim de combater as fatais e cruéis
estiagens (cíclicas), e estradas vicinais para o escoamento dos produtos.
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PROTEÇÃO INTER-REGIONAL: Sistema protecional contra o poder econômico da Região Centro-Sul. O art. 4º da Lei nº 8.393/91 atenta contra a
economia canavieira nordestina, situação que precisa ser revertida.
DISPONIBILIZAR FINANCIAMENTO PARA A
LAVOURA DE CANA-DE-AÇÚCAR, ATRAVÉS DAS
SEGUINTES LINHAS DE CRÉDITO:
CUSTEIO AGRfCOLA: PRONAF (Mini e pequenos plantadores):
Teto... Até R$5.000,OO
Encargos...9% ao ano;
Prazo....uma safra;
Pré-requisitos... 80% da RBA provenientes do
setor agropecuário;
Deter, no máximo, 4 módulos fiscais, além de
outros;
Origem dos Recursos: FAT - Fundo de Amparo ao Trabalhador.
- CUSTEIO AGRfCOLA: Pronaf-Rural (Minilpequenos plantadores):
Teto....Até R$30.000,OO;
Encargos....12% ao ano;
Prazo.. uma safra;
Pré-requisitos....80% da RB provir da agropecuária;
Deter, no máximo, 5 módulos fiscais, além de
outros;
Origem dos Recursos: FAT - Fundo de Amparo ao Trabalhador.
- INVESTIMENTO PROGER RURAL
Teto... Até R$48.ooo,OO;
Encargos....TJLP mais 6% ao ano;
Prazo....Até 4 anos (31-7-2000);
Pré-requisitos. RBA de R$48.ooo,OO; 80% da
RB provenientes do setor agropecuário, além de outros;
Ongem dos Recursos: FAT - Fundo de Amparo ao Trabalhador.
- CUSTEIO AGRfCOLA - RECURSOS CONTROLADOS (todos):
Teto....Até R$30.000,OO;
Encargos....12% ao ano;
Prazo....uma safra
Origem dos Recursos: Tesouro Nacional; Aplicações do MCR 6-2; Poupança-Ouro; Fundo de Aplicação Extramercado
CONCLUSÃO: A extinção do IM e a edição de
leis, a exemplo da Lei nº 8.393191, selaram a sobrevivência dos plantadores da cana-de-açúcar.
O Governo alega que não aplicará na intervenção, isto é, diante de um específico sistema legislati-
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vo existente que tem de ser cumprido, recursos do
Tesouro Nacional, uma vez que esses recursos são
dos. contribuintes. Questiona-se qual o recurso público que não tem origem no contribuinte.
Ora, se a função do Governo é minimizar os
desníveis regionais e frear o abuso do poder econômico, jamais poderá fazê-lo sem dispêndio de verbas. Aliás, o Governo sempre intervém de forma ou
de outra. Para se registrar uma firma comercial, passa-se por cruel sistema interventivo: Registro do
Contrato, CGC-MF, Inscrição Estadual, Código de
Posturas, Corpo de Bombeiros, Alvará da Prefeitura,
Meio Ambiente etc. Todos esses passos são a evidência da intervenção governamental.
Então o que justifica abandonar um setor tão
importante, com eloqüente criação de empregos?
Lembremo-nos que o Nordeste foi o berço do açúcaro
Finalmente, chamamos a atenção para a falência do mini, pequeno e médio agricultor, o desemprego e o conseqüente êxodo rural, os problemas
sociais decorrentes e a diminuição da arrecadação
toda vez que se fecha mais uma unidade industrial
sucroalcoleira.
Sr. Presidente, SrAs e Srs. Deputados, registro
neste instante o trabalho profícuo e sério desenvolvido pela ASPLAN - Associação de Plantadores de
Cana-de-Açúcar da Paraíba - representada pelo seu
Presidente, Sr. Antônio Celso Cavalcanti de Andrade
Filho, que nos forneceu sugestões e dados aqui desenvolvidos.
Era o que tinha a dizer.
O SR. ALDO ARANTES (Bloco/PCdoB - GO.
Pronuncia o seguinte discurso.) - SR. Presidente,
SrAs e Srs. Deputados, a obsessão do Governo Federal ern privatizar a Companhia Vale do Rio Doce
vai-se transformando no mais novo t*lCândalo do
Governo Fernando Henrique Cardoso.
O Tribunal de Contas da União - TCU - decidiu investigar a participação da Corretora Merril
Lynch na privatização da Companhia Vale do Rio de
Doce. A decisão do TCU vem em seguida às denúncias de que a Anglo American, interessada na aquisição de ações da Vale, tem ligações com a Merril
Lynch.
As suspeitas, cada vez mais evidentes, dão
conta de que a Anglo American mantém ligações
com Smith Borkun Hare - SBH, corretora inglesa
que atua na África do Sul e que foi adquirida pela
Merril Lynch.
Na proposta de privatização da Vale não estão
apenas questões de traição nacional, de desnacio-
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nalização do nosso subsolo, de entrega de riquezas
estratégicas do País. Há indícios de sujeira, de favorecimento, de subfaturamento e de alienação de empresas públicas a valores reduzidos para interesses
privados.
Isso é grave porque a Anglo American passou
a dispor, através da Meril Lynch, de informações privilegiadas sobre a Companhia Vale do Rio Doce. Esses motivos são mais do que evidente para a criação
de uma CPI que analise a privatização da Vale.
A Câmara dos Deputados tem que tomar em
suas mãos a responsabilidade de fiscalizar e apurar
todas as denúncias de irregularidades. As privatizações promovidas pelo Governo têm-se tornado um
grande escândalo, pois as empresas são vendidas a
um preço muito abaixo do mercado e o Governo recebe a maior parte do valor em "moedas podres". O
curioso é que logo em seguida essas empresas, dadas como onerosas e ineficientes, surgem como fornecedoras de lucros recordes que chegarn a pagar
em um único ano todo o valor gasto na sua aquisição.
A apuração dessas denúncias são fundamentais para se esclarecer essa jogatina feita com dinheiro e empresas públicas. A sociedade também
deve acompanhar estas denúncias e exigir a apuração.
A União Nacional dos Estudantes - UNE - e a
Ordem dos Advogados do Brasil - OAB - estão preparando protestos contra a privatização da Vale. Ontem, vários Senadores condenaram a privatização
da Vale. É necessário reverter a campanha publicitária, feita com dinheiro público, para tentar enganar o
povo. Esse é um movimento que deve ser engrossado por todos os democratas e as forças políticas que
querem um País independente e progressista.
O SR. AGNELO QUEIROZ (BlocolPCdoB - DF.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs
e Srs. Deputados, chegou-me às mãos denúncia do
Sindicato dos Bancários de Brasnia contra os abusos
cometidos pelo Banco do Brasil, que vem utilizando
mecanismos coercitivos para forçar os chamados funcionários "habituais" na prestação de horas extras à renúncia de direitos conquistados nos últimos anos.
Há cerca de dez anos, o Banco do Brasil resolveu identificar os funcionários que habitualmente faziarn horas extras, com o objetivo de evitar futuras
queixas trabalhistas. Reconheceu a habitualidade
desses funcionários, porém instituiu normas internas
que impediram que outros contingentes de funcionários do Banco viessem a adquirir a habitualidade na
prestação de horas extras.

07984 Quarta-feira 26

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Nos últimos anos, o Banco do Brasil passou a
adotar mecanismos para diminuir o número de habituais, impedindo-os de assumir cargos comissionados. Os habituais somente podem assumir tais funções se renunciarem à habitualidade em horas extras já reconhecida. Trata-se, portanto, de evidente
instrumento coercitivo para obrigar à renuncia de direitos por parte desses funcionários.
A atual administração do Banco do Brasil institui o Programa de Demissão Voluntária (PDV), num
primeiro momento, e o Plano de Adequação de Quadro, mais recente, com o objetivo de diminuir a todo
o custo o quadro de pessoal do Banco, mesmo sob
pena de afetar tremendamente a qualidade dos serviços prestados.
Tais programas - o segundo prossegue - resultaram na prática constante de horas extras gratuitas no Banco, sem anotação em folha de ponto e
sem a devida contrapartida da remuneração. De
acordo com a denúncia do Sindicato, o abuso chegou a tal ponto que o próprio Banco do Brasil resolveu adotar um ·banco de horas", artifício que transforma em folga a maioria das horas extras prestadas.
O Banco do Brasil resolveu, mais recentemente adotar a coerção aberta. Os funcionários habituais
estão sendo chamados por gerentes de agências e
sendo ameaçados de demissão caso não aceitem o
·comissionamento·, que, na prática, tem valor inferior às duas horas extraordinárias habituais prestadas por esses funcionários.
O comissionamento permite a destituição do
funcionário da função a qualquer momento, enquanto a habitualidade em horas extras é um direito certo
e permanente.
Já ocorreram 23 suicídios de funcionários do
Banco, na atual gestão. A política de pessoal coercitiva adotada pelos gestores e as pressões resultantes
do próprio serviço podem ter grande peso sobre essas mortes.
Encaminharei a denúncia do Sindicato dos
Bancários de Brasília ao exame da Comissão de Direitos Humanos desta Casa. Porém, de antemão,
considero inaceitável qualquer tipo de perseguição a
funcionários do Banco do Brasil, com o intuito de
fazê-los renunciar a direitos ou pedir demissão.
A política de redução de quadros - que já são
insuficientes - e de custos do banco, iniciada com o
Programa de Demissão Voluntária no ano passado,
não pode sobrepor-se a direitos legitimamente conquistados nem ferir as normas da cidadania, que não
dão guarida a mecanismos coercitivos e a ameaças.
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Estou certo, Sr. Presidente, de que a Comissão
de Direitos Humanos tomará as devidas providências para investigar essa denúncia, convocando o
Presidente do Banco do Brasil ou o Diretor de Recursos Humanos do Banco para prestar os devidos
esclarecimentos, que, há muito tempo, a sociedade
brasileira deseja ouvir.
Era o que tinha a dizer.
O SR. SANDRO MABEL (Bloco/PMDB - GO.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Srts. e Srs. Deputados, venho à tribuna desta Casa
relatar a experiência bem-sucedida do Governo de
Goiás referente à aplicação dos recursos federais
para o desenvolvimento urbano dos municípios.
O Governo de Goiás, através da Secretaria da
Solidariedade Humana, criou o Conselho Estadual
de Desenvolvimento Urbano, órgão paritário, composto por cinco representantes do Governo Estadual, cinco Prefeitos e cinco representantes do setor
habitacional e de saneamento.
A primeira fase do programa deu prioridade
aos municípios selecionados pelo Comunidade Solidária, numa parceria com o Governo Federal e voltad
á
' carentes.
a para as
reas mais
No ano de 1997, o Conselho dará prioridade ao
Programa Promoradia e Pró-saneamento, com recursos oriundos de empréstimos da CEF - Caixa
Econômica Federal.
Por determinação do Governo Fernando Henrique Cardoso, o Conselho de Desenvolvimento Urbano alocou 108 milhões de reais, distribuídos em 50
milhões para financiar casas para famílias com até
três salários mínimos de renda e 58 milhões a serem
investidos na instalação de redes de saneamento
básico.
As cidades terão até o dia 10 de abril próximo
para se habilitarem no programa, e os municípios
serão selecionados pelo Conselho Estadual de Desenvolvimento Urbano - CEDUR, tomando-se como
base a capacidade de pagamento das Prefeituras.
Os municípios deverão criar os Conselhos Municipais da Solidariedáde Humana, e todos os seus
membros são voluntários.
Além disso, o Governo Estadual está investindo com recursos próprios pela Secretaria Estadual
da Solidariedade Humana, que tem a sua frente o
Dr. Euler Morais, principalmente no atendimento a
famílias carentes, destacando-se o programa de distribuição de cestas básicas para todos os necessitados, e isto sem distinção da sigla partidária a que
pertence o Prefeito.
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Portanto, Sr. Presidente, Srts. e Srs. Deputa~
dos, é de se louvar o comportamento do Governo
Estadual, que está empenhado na melhoria de vida
de todo o povo goiano.
Era o que tinha a dizer.
A SRA. MARTA SUPLlCY (Bloco/PT - SP.
Pronuncia o seguinte discurso) - Sr. Presidente,
S'-s. e Srs. Deputados, hoje, dia 25 de março, estive
no Palácio Bandeirantes, sede do Governo do Estado de São Paulo, e testemunhei um fato histórico da
maior importância: foi celebrado um convênio entre a
empresa Avon, o Governo do Estado, através do
Conselho Estadual da Condição Feminina, e o Ministério da Justiça, através do Conselho Nacional dos
Direitos da Mulher.
Estavarn presentes o Governador Mário Covas,
D. Lila Covas, Presidente do Fundo Social de Solidari!3<fade do Estado, Rosiska Darcy de Oliveira, Presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher,
Maria Aparecida de Laia, Presidente do Conselho
Estadual da Condição Feminina, Adernar Seródio,
Presidente da Avon-Brasil, Branca Moreira Alves,
representante do UNFEM - Fundo das Nações Unidas para o Desenvolvimento da Mulher -, Deputadas, autoridades do Governo Estadual, representantes de movimentos de mulheres, imprensa e
promotoras Avon. O objeto desse convênio é a irnplementação do projeto SIM - Saúde Integral da Mulher.
Esse projeto, iniciado em 1994, na forma de
projeto piloto e pioneiro, numa ação conjunta do
Conselho Estadual da Condição Feminina e Avon,
tem agora sua institucionalização. Propõe atividades
de informação sobre prevenção em saúde da muIher, a partir de encontros de capacitação das promotoras e revendedoras Avon dos diferentes Estados do Brasil. A incorporação pelas revendedoras
Avon de conhecimentos básicos sobre saúde da muIher e direitos adquiridos de atenção à saúde através
do PAISM
irá, gradualmente, chegando a uma
grande massa de mulheres consumidoras.
É um grande avanço que se consolida e um sinal de novos tempos: uma grande empresa assume
sua parte na responsabilidade social pela prevenção
e melhoria da saúde das mulheres, suas consumidoraso Alia-se aos organismos governamentais de direitos da mulher e a organizações não governamentais, que fornecerão quadros técnicos especializados
em saúde da mulher, para ministrar os treinamentos.
Enquanto o PAISM continua a padecer de carência crônica da atenção dos governos, a preocupação da Avon e dos organismos envolvidos nesse
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convênio merece nosso aplauso e carrega uma esperança: a de que esse projeto se amplie, sensibilize
governos e empresas para que as mulheres não sejam apenas vistas como consumidoras, mas como
sujeito de direitos, principalmente na área de saúde
e direitos reprodutivos.
Como disse o Presidente da Avon, a implementação da Plataforma de Beijing é compromisso
do Governo brasileiro, dos Governos Estaduais e da
sociedade em seu conjunto. A Avon está dando urn
exemplo de como as empresas privadas podem ir
assumindo sua parte no processo de mudança da
cultura de discriminação para uma cultura de valorização e respeito às especificidades femininas.
Que esse projeto se consolide e frutifique.
O SR. SERAFIM VENZON (Bloco/PDT - SC.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sr.as e Srs. Deputados, Santa Catarina é a precursora da votação eletrônica, fato que parecia impossível há anos que fosse factível do ponto de vista prático para a população de todos os níveis. Hoje é uma
realidade. É apenas uma questão de investir. Em
breve poderemos vê-Ia implantada em todo o País.
O processo foi desencadeado inicialmente em
Brusque, Santa Catarina, pelo então Juiz Eleitoral
Dr. Carlos Prudêncio, agora Desembargador do Estado.
O TRE de Santa Catarina deu um impulso muito grande sob a Presidência do Desembargador. Dr.
Francisco de Oliveira Filho. Graças ao empenho da
sua equipe, ern 1996, 500 mil pessoas votaram eletronicamente.
No dia de ontem, 24 de março, assumiu o novo
Presidente, o Desembargador Dr. João José Ramos
SChaefer, que permanecerá no cargo até março de
1998.
O TRE quer pulverizar o sistema eletrônico, estendendo-o nas eleições do próximo ano para cidades de porte médio. Seguramente, cidades como Lages, Joaçaba, Blumenau e Criciúma terão o sistema
implantado.
Para 1997 já estão orçados mais de 70 milhões
para a Justiça Eleitoral, que serão destinados para
compra de urnas eletrônicas para as cidades com
mais de 200 mil habitantes; vamos torcer para que o
Orçamento em 1998 seja mais complacente.
Desejo, neste momento, uma profícua gestão
para o Desembargador Dr. João José Ramos
Schaefer e assegurar a ele que os representantes
de Santa Catarina, no Congresso Nacional, Deputados e Senadores, envidarão todos os esforços para
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que·as eleições no Estado revelem de fato a vontade
tura sobre o abastecimento de água no mundo, a espopular.
cassez de água vai atingir a maior parte do planeta
no ano 2050, se não forem tornadas medidas para
Outro assunto, Sr. Presidente: o fruto do trabalho do povo catarinense tem orgulhado seus cidadãpreservar as reservas que existem hoje. Se as reseros. O Estado tem sua economia baseada na pequevas de água não forem protegidas, dois terços da
na e média propriedade, na pequena e média empopulação mundial estarão em regiões com problepresa. Além de termos lá um equilíbrio socioeconômas de abastecimento em 2050. Duzentas bacias himico que se compara ao de países de Primeiro Mundrográficas mais importantes do mundo estão localido, ainda estamos colaborando com a balança cozadas em áreas de fronteiras, o que significa uma
mercial.
grande ameaça de conflitos bélicos pela água entre
Ao contrário da balança comercial brasileira,
países, principalmente em regiões explosivas como
Santa Catarina teve um superávit de 1 bilhão de
o Oriente Médio. A deterioração da água é crescenreais em 1996. As importações para o Estado somate. O homem está alterando cada vez mais o meio
ram 1,6 bilhões, enquanto exportamos mais de 2,64
ambiente, comprometendo seriamente a disponibilibilhões.
dade de recursos hídricos para necessidades básiA polrtica brasileira de juros altos e câmbio decas como o suprimento das cidades, o consumo hufasado tem desestimulado as exportações e, o que é
mano. Os poluentes lançados nos rios, nas redes de
mais grave, estimula as importações.
água pluvial, nos esgotos e nos lençóis freáticos,
têm características novas. Além da tradicional poluiA Secretaria Estadual do Desenvolvimento
Econômico, comandada pelo Dr. Henrique Weber,
ção orgânica do esgoto, hoje as águas servidas carretem acompanhado a evolução da balança comercial,
gam poluentes de origem industrial, contra os quais os
e o banco de dados que a referida Secretaria está
sistemas de tratamento de águas são impotentes. A
montando, em que revela os produtos vendidos, os
contaminação dos recursos hídricos vai tomando um
países destinatários e as empresas exportadoras,
caráter irreversível. Preocupa toda a humanidade.
serve de instrumento para o Govemo e as empresas
O Banco Mundial estima que 800 bilhões de
planejarem suas ações.
dólares deverão ser investidos nos países em deAs Associações Comerciais e Industriais têm
senvolvimento até 2005, para evitar um colapso no
papel muito importante, enquanto são elos entre inabastecimento de água potável.
vestidores e Govemo, bem como seus órgãos estiA Europa dispõe de 4% da água dos rios, a
muladores.
Ásia, de 27%, e a América do Norte, de 12%. A
Quero saudar todas as forças investidoras em
América do Sul concentra 47% da água doce existente nos rios do planeta. A Bacia Amazônica e a do
Santa Catarina, que com esforço, apesar de as expectativas muitas vezes não serem favoráveis, con-'
Prata representam o essencial da disponibilidade híseguiram dar um destaque a Santa Catarina que nos
drica do continente sul-americano e são as duas
orgulha.
maiores bacias do mundo. O Brasil detém cerca de
Era o que tinha a dizer.
30% da disponibilidade de água da Terra. O Brasil é
o país estratégico no que se refere à quantidade de
O SR. JORGE TADEU MUDALEN (PPB _ SP.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
água disponível. Mas o Brasil, uma das nações mais
Srls. e Srs. Deputados, Àgua é um projeto de viver.
ricas em água do planeta, é, ao mesmo tempo, vítima de um grande déficit hídrico, pois polui cada vez
Assim se expressou o renomado poeta e escritor namais seus mananciais, ao contrário dos países decional Carlos Drumond de Andrade. A máxima do
senvolvidos como o Japão e a Alemanha, que há déautor encerra o essencial para a vida na Terra. Ela
cadas trabalham para aumentar a produção de suas
traduz a importância primeira da água para a vida
neste planeta.
(indústrias sem alterar o consumo de água, tratar o
esgoto e reutilizar a água.
Nesta oportunidade da comemoração do Dia
Mundial da Água, estabelecido que foi pelas Nações
A região metropolitana de São Paulo sofre a
Unidas na Agenda 21 da Conferência Rio-92, é necarência de nove mil litros por segundo. Dos sessenta mil litros produzidos por segundo, quase a metade
cessário lembrar que o objetivo da criação da data
foi chamar atenção para o abastecimento público,
se perde no sistema, e, desses, 25% escorrem pelos
vazamentos da canalização.
diante da escassez cada vez maior de água doce.
Segundo conclusão do Relatório da Organização
Antes de mais nada, é urgente adotarem.se medas Nações Unidas para a Educação, Ciência e Culdidas para renovação da rede de distribuição para se
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evitar o desperdício, para reutilização e economia da
água pelas indústrias, para fixação de novas nonnas
na construção civil quanto ao uso da água.
Com a utilização racional e o controle da água,
é possível a Grande São Paulo manter o crescimento econômico, ao,invés de estar condenada à escassez de água.
É necessário o chamamento da população
para colaborar na racionalização do uso da água,
pois a luta contra o déficit hídrico só poderá ser ganha com a conscientização de que é necessário, antes de tudo, acabar com o desperdício.
Neste Dia Mundial da Água, comemorado no
último dia 22, reforço a boa ocasião para reflexão
sobre a crise da água, um bem que não pode ser
maltratado, não pode ser desperdiçado, pois muito
danosos serão os efeitos dessa carência hídrica
para a sobrevivência da humanidade.
Registro e parabenizo pelos trabalhos, esforços, lutas incansáveis, vários movimentos, programas, organizações, entidades, associações, em defesa da água, pois eles mantêm acesa a batalha da
conscientização permanente em prol da recuperação
e manutenção dos recursos hídricos. Dentre muitos,
enumero a Fundação SOS Mata Atlântica, os Projetos Observando o Tietê, O Rio Tietê Pede Socorro,
O Núcleo União Pró-Tietê, o Consórcio Intermunicipal das Cabeceiras do Tietê, o Parque Nascente do
Tietê, a Associação Billings Que te Quero Viva, Preservando a Natureza, o Veja o Tietê numa boa, o
Movimento de Cidadania pelas Águas, a Rede Regional de Águas da Bacia Hidrográfica do Tietê.
Importante registro, Sr. Presidente, é a regulamentação do Conselho Nacional dos Recursos Hídricos, anunciada pelo Sr. Presidente da República,
nesta data comemorativa do Dia Mundial da Água.
Eis as suas palavras:
Esse conselho terá representantes do
Governo e da sociedade. E seu papel fundamentai será definir a relação de todos os
brasileiros com os recursos hídricos. Uma
das conseqüências dessa política será a vigilância dos mananciais. Todo rio, lago, fonte, açude, poço ou barragem, situados em
área pública, terá um comitê formado por
gente do Governo, da Prefeitura e da comunidade para decidir sobre o aproveitamento
das águas. É um verdadeiro sistema de adoção que vai proteger nossas águas e garantir que todos os brasileiros tenham acesso a
água de boa qualidade agora e no futuro.
Era o que tinha a considerar.
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O SR. PRESIDENTE(Ubiratan Aguiar) - Passa-se ao

v- GRANDE EXPEDIENTE

I

Com a palavra o Sr. Deputado Jair Bolsonaro,
a quem agradeço pela paciência de nos dar o tempo
necessário para atender aos vários companheiros
inscritos.
O SR. JAIR BOLSONARO (PPB - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, tenho certeza
de que V. EX-. também terá muita paciência comigo,
tendo em vista a gravidade do assunto que vou
abordar.
Trata-se de um assunto muito importante, que
deveria ser discutido senão pelos Ministros militares,
pelo próprio Presidente da República, Sr. Fernando
Henrique Cardoso.
Logicamente, não acredito na ação do Presidente da República, já que este assunto interessa
muito aos países do Primeiro Mundo, e, como bem
disse há pouco o nosso companheiro Antônio Feijão,
S. Ex-. está preocupado com outras coisa, corno,
por exemplo, reverenciar brasileiros que cometeram
atos de terrorismo no exterior. Ao recepcionar, como
heroína, uma senhora como essa, o Presidente está
estimulando que outros atos semelhantes possam
ser cometidos no exterior por brasileiros. Na hora de
seqüestrar, de torturar, de matar, é palestina.
Depois, quando a coisa fica difícil para o seu
lado, para buscar a sua libertação, ela diz que é brasileira.
Mas, Sr. Presidente, o assunto que desejo
abordar diz respeito às reservas indígenas. Prefiro
intitular deA Entrega da Amazônia; ou a Entrega Final. Fico até constrangido, porque não entendo
como muitos companheiros de esquerda que lutam
pela preservação da Companhia Vale do Rio Doce,
por uma questão de soberania nacional, ainda não
acordaram para o perigo em que se transformou a
indústria das demarcações de reservas indígenas
em nosso País.
Fico muito à vontade para discutir o assunto
com a esquerda, porque hoje em dia os índios do
Brasil já possuem o equivalente, como terra demarcada, a 11 % do território nacional. Isso equivale a
uma área superior a toda a Região Sudeste, composta pelos Estados de Minas Gerais, São Paulo,
Rio de Janeiro e Espírito Santo.
Corno, então, tão poucos índios - 240 mil apenas -, que não falam nossa língua e não têm recursos para se transportar até Brasília, podem ter tanta
terra assim? E os sem-terra, para conseguirem desapropriar um sítio, por menor que seja, enfrentam
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problemas que passam a ser etemos. E não conseguem fazê-lo.
O interesse extemo na demarcação dessas terras indígenas só não vê quem não quer.
Vale lembrar que o Estatuto do fndio, ainda em
vigor, data de 1973. Naquela época, nossas reservas indígenas eram demarcadas, de certa forma,
com muita timidez - concordo -, mas não havia nenhum problema entre o homem branco e o índio.
No Governo Samey, no final de 1985, o inte-

norte do Estado de Roraima, cada índio ter pelo menos 1.250 hectares para sobreviver?
Cito também algumas frases ditas por autoridades estrangeiras a respeito do futuro da nossa Amazônia.
Disse Bismarck, há muito tempo:
As riquezas naturais, nas mãos de
quem não sabe, ou não as quer explorar,
constituem permanente perigo para quem as
possui.

resse externo já se fazia presente. O Projeto Calha
Norte, que visava integrar as regiões ao norte dos
Rios Solimóes e Amazonas com o Sul do País, também serviu para que a indústria da demarcação de
terras indígenas se precipitasse. Tanto é verdade
que ,em 1979, estava previsto, para as reservas indígenas, o equivalente a 2 milhões de hectares.
Naquela oportunidade, a FUNAI acabou contratando o antropólogo americano Kenneth Taylor,
conhecido como grande incentivador da criação de
reservas indígenas em outros países, e não no seu
próprio.
Com início da execução do Projeto Calha Norte, em 1985, a reserva ianomâmi passou de 2 para 7
milhões de hectares. Em 1991, por pressão do Senado americano, que tinha à frente o Senador AI
Gore, a reserva passou a ter 9,5 milhões de hectares. Isso se deu em função de uma exigência americana para que a Eco 92 fosse realizada no Rio de
Janeiro. Atualmente, a FUNAI trabalha com a hipótese de aumentar a reserva indígena, baseada num
princípio que surpreende a todos. A Funai afirma
que cada grupo de 25 índios necessita de área circular que tenha dez quilômetros de raio para que possa caçar. Seguindo esse raciocínio da FUNAI, hoje
em dia cada grupo de 25 índios precisa de 31.415
hectares, ou seja, 1.250 hectares para cada índio.
Como se supõe a existência de 9 mil índios na reserva ianomâmi, ela seria ampliada em aproximadamente 1 milhão e 800 mil hectares.
Junto À FUNAI, em especial a funcion'ários
aposentados daquele órgão, trabalham organizações não govemamentais que recebem muito dinheiro
de fora para estimular cada vez mais a criação de
reservas e a ampliação de outras.
Vale lembrar que não existe organização não
governamental para cuidar de índio que habita terra
pobre. Por exemplo: a reserva indígena parati-açu,
no Rio de Janeiro, foi demarcada com apenas 79
hectares. Foge-me o número de índios existentes
naquela reserva. Mas como pode cada índio ter menos de um hectare lá e na reserva inanomâmi, ao

É um aviso claro para que nós, brasileiros, tomemos cuidado com a nossa região amazônica, a
mais rica deste planeta.
Disse Mikhail Gorbatchev:
O Brasil deve delegar parte de seus direitos sobre a Amazônia aos organismos intemacionais competentes.
A tese da soberania absoluta não existe para
nós, brasileiros, no pensamento deste líder soviético.
Outras frase, de François Mitterrand:
O Brasil precisa aceitar uma soberania
relativa sobre a Amazônia.
Finalizando, uma última frase, do atual VicePresidente dos Estados Unidos:
Ao contrário do que os brasileiros pensam, a Amazônia não é deles, mas de todos.
Sr. Presidente, deixo um pouco o passado e
retorno ao presente. Por ocasião de conferência realizada em 18 de março no Rio de Janeiro, o Sr. Fernando Henrique Cardoso declarou que o Govemo
não tem estrutura para combater o desmatamento
da Amazônia. S. Ex- disse que o Governo brasileiro
conta com mecanismos para acompanhar semanalmente as queimadas e o desmatamento, mas não
tem condições práticas de frear a destruição da natureza.
Se qualquer outro brasileiro tivesse dito isso,
eu apenas o recriminaria, mas, vindo do Presidente
da República, pessoa sabedora de toda a cobiça internacional sobre a nossa Amazônia, passo a ver S.
EX- como infame traidor do nosso País. S. EX- prepara, cada vez mais, as portas da nossa Amazônia
para que seja invadida, senão fisicamente, por projetos internacionalizantes que venham explorar as riquezas existentes na região dos ianomâmis, ao norte de Roraima.
Sr. Presidente, há alguns meses, o Ministro
Nelson Jobim achou absurda a possibilidade de se
internacionalizar a Amazônia. Talvez por isso esteja
indo com tanta pressa para o Supremo Tribunal Fe-
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deral. Mas, se não for através de uma internacionalização física, após a privatização da Vale do Rio
Doce, o que temos de melhor na Amazônia será expiorado pelo capital externo, e servirá para o bemestar dos povos do Primeiro Mundo.
Se fizermos algumas comparações, chegaremos ao absurdo das demarcações: a reserva ianomâmi equivale a duas vezes o tamanho do Estado
do Rio de Janeiro. Se pegarmos quatro quarteirões
de Copacabana, bairro do Rio de Janeiro, veremos
que há muito mais gente morando neles do que nessa imensa reserva inanomâmi, onde há apenas 9 mil
índios.
A reserva indígena caiapó, que fica no coração
do Brasil, equivale a três vezes o Estado do Rio de
Janeiro. Lá existem aproximadamente 4.300 índios.
E, observando isso, voltemos ao tema reforma
agrária. Ali do lado, em Eldorado do Carajás, há alguns meses, dezenove sem-terra perderam a vida
em confronto com a Polícia Militar. Perderam porque
estavam desarmados. Fizeram uma medieval carga
de cavalaria em cima de uma força militar estática.
Não sou a favor de mortes, mas evidentemente o
contrário não poderia acontecer. Por que não discutir
a possibilidade de se fazer uma reforma agrária na
reserva caiap6? Em pequena parte dela, já que deu
tamanho equivalente a três vezes o Rio de Janeiro,
e nela estão apenas 4.300 índios. Por que os companheiros de esquerda não começam a discutir meIhor o assunto? Afinal de contas, todos nós - brancos, amarelos ou índios - somos brasileiros. No meu
entender, o tema deve ser tratado com muita profundidade.
O Sr. Paulo Rocha - Permite-me V. Ex!' um
aparte?
O SR. JAIR BOLSONARO - COIJl prazer, Excelência. Apenas solicito que não ultrapasse um minuto, tendo em vista o pouco tempo de que ainda
disponho.
O Sr. Paulo Rocha - Nobre Deputado, ouço
com muita atenção os Deputados que falam sobre a
noasa Amazônia e verifico a adesão de V. Ex!' à defesa daquela região e à vigilância em relação aos interesses internacionais que pairam sobre ela. Quero
comentar sua posição em relação às terras indígenas. Nobre Deputado, com certeza a devastação, o
abandono, enfim, os estragos feitos naquelas terras
não são obra dos índios. Muito pelo contrário. O que
há de errado na Amazônia foi causado pelos brancos e tecnocratas de Brasília. Grandes empreendimentos foram propostos, como o Projeto O Sul Vai
ao Norte, que concedia incentivos fiscais e era admi-

Quarta-feira 26 07989

nistrado pela Sudam. Trouxe graves conseqüências.
Trata-se de um projeto agropecuário falido, que só
provocou devastação e grandes queimadas. Foram
projetos pensados de cima para baixo, como a Hidrelétrica de Tucuruí, o Projeto Grande Carajás e
tantos outros, que trouxeram sérios resultados para
Amazônia. O índio não é o grande culpado por alguns problemas da região amazônica. Vamos discutir o problema da terra dos índios, mas é bom incluir
na questão das grandes reservas que também há
terras nas mãos de poucos servindo mais para especulação do que para produção. No Estado do Pará,
há grandes terras nas mãos de poucos. Uma construtora do Paraná tem propriedade no Município de
São Félix do Xingu que corresponde a cinco vezes o
Estado do Sergipe. Então, ao considerar o tamanho
das reservas indígenas, é bom que faça o mesmo
com as terras utilizadas para especulação.
O SR. JAIR BOLSONARO - Deputado Paulo
Rocha, obrigado por seu interesse.
Ouço, com prazer, o Deputado Antônio Feijão.
O Sr. Antônio Feijão - Deputado Jair Bolsonaro, V. EX« continua sendo um soldado em defesa
da nossa. Pátria. V. Ex!' tem levado às Comissões e
ao Plenário uma das grandes preocupações que deveria estar na agenda diária de trabalho de cada um
dos Parlamentares: a integridade territorial deste
País. V. EX« está de parabéns pela coragem de trazer a esta tribuna questão tão delicada. É preciso
questionar os grandes latifúndios indígenas. Discordo parcialmente do Deputado Paulo Rocha e concordo com seu pensamento, Deputado Jair Bolsonaro.
É preciso repensar essa questão. Estão dando outra
área aos ianornâmis, no oeste do Amazonas. Tenho
certeza de que V. ExA, ainda em seu discurso irá
abordar este tema. Parabéns. Continue a ser um soldado desta Pátria, agora com mandato.
O SR. JAIR BOLSONARO - Ouço, com pra"
zer, o nobre Deputado João Thomé Mestrinho.
O Sr. João Thomé Mestrinho - Deputado Jair
Bolsonaro, fico contendo porque há Deputados de
várias tendências nesta Casa que se preocupam
com a região Amazônica. Mas, infelizmente, a grande realidade é que até hoje não houve projeto sério
de ocupação e de desenvolvimento daquela área,
com 5 milhões de quilômetros quadrados. Não se
abordam temas básicos, como, por exemplo, a questão indígena e o latifúndio - não só os indígenas,
também os latifúndios privados. Estão chegando à
região amazônica as madeireiras asiáticas. Apenas
um grupo detém hoje mais de 1 milhão de hectares,
o que é muito sério. O problema da ocupação de ter-
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ras, tanto pelos indígenas quanto pelos não-índios,
tem de ser considerado em conformidade com os interesses nacionais. A grande realidade é que não
existe um projeto de ocupação. V. ~ citou o Projeto Calha Norte. Se não tivesse havido preconceito
contra a militarização da região no período autoritário, a situação poderia ser outra. Tive oportunidade
de discutir esse projeto, quando era Deputado Estadual. Talvez tenha sido um dos programas mais condizentes com a realidade da região. Atualmente, a
Amazônia está se transformando em rota de tráfico
de drogas. Essa é a situação, e assim ela tem ocupado os noticiários. Precisamos, portanto, com essas discussões que estão surgindo, propor um projeto de desenvolvimento para a região. Do contrário, lá
não haverá nem índios nem brancos.
O SR. JAIR BOLSONARO - Obrigado, Deputado João Thomé Mestrinho.
Ouço, com prazer, o nobre Deputado Salomão
Cruz.
O Sr. Salomão Cruz - Deputado Jair Bolsonaro, parabenizo V. Ex* não pelo discurso em si, mas
pela posição relativa às áreas indígenas da Amazônia. Embora seja um Parlamentar do Rio de Janeiro,
V. EX- devido à sua formação profissional, tem profunda visão do assunto, alvo de muita discussão e
poucas soluções. Hoje não tenho dúvida, após dois
anos no Parlamento, de que a Amazônia não está
sob controle absoluto das autoridades brasileiras,
sua soberania é restrita. Tenho essa convicção
atualmente - antes não a tinha - porque não existe
política indigenista brasileira que não seja da conveniência dos países ricos e desenvolvidos. Deixo registrada esta preocupação com a Amazônia e digo
que um erro não justifica outro. A esquerda normalmente contesta nosso posicionamento relativo à demarcação de várias terras indígenas dizendo que
existem muitos latifúndios privados. Somos contra os
latifúndio privados da mesma forma. Achamos que o
Govemo brasileiro deve assumir a reforma agrária,
mas também que não se justificam as vastas reservas indígenas. Deputado Jair Bolsonaro, tenha certeza de que V. Ex! não está só nessa luta. Juntos
defenderes a Amazônia, a soberania brasileira, se
preciso até com a força física.
O SR. JAIR BOLSONARO - Agradeço ao
companheiro Deputado Salomão Cruz.
Vale lembrar também que só no Estado da
Amazônia, como reserva indígena, já existe áreas
equivalente a oito vezes o Estado do Rio de Janeiro.
Também deixo claro, Sr. Presidente, que não
sou contra a demarcação de terras indígenas, mas,
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no meu entender, o índio atualmente nada mais é do
que massa de manobra, a fim de que cada vez mais
terras sejam demarcadas. No futuro, então, elas seriam tomadas ou ao menos exploradas pelo capital
extemo.
Ouço, com prazer, o nobre Deputado Amaldo
Faria de Sá.
O Sr. Arnaldo Faria de Sá - Deputado Jair BoIsanaro, desejo apenas apoiar a luta de V. ~ em defesa das terras brasileiras. Parabéns, nobre Deputado.
O SR. JAIR BOLSONARO - Obrigado, Deputado Amaldo Faria de Sá.
Sr. Presidente, até perguntaria: o que cobiçam
os países do Primeiro Mundo na região amazônica?
A cobiça, para mim, divide-se em cinco grandes
áreas.
A cobiça mineral. Especialmente na fronteira
com a Venezuela, existe em abundância ouro, diamante, cassiterita, fosfato e urânio. Mas, para o
BNDES, isso nada mais é do que lixo, considerado a
avaliação da Companhia Vale do Rio Doce. Acontece que se trata de minerais de fácil extração, levando-se em conta as dificuldades da extração em outros países.
Os grandes espaços vazios. Os grandes espaços vazios poderão servir no futuro para receber populações de países do Primeiro Mundo.
A água potável. Água potável já começa a faltar no mundo quase de maneira geral. Há falta de
água potável até em nossa querida São Paulo.
As grandes reservas de gás. Na região de Carauari, passando pelos rios Jutaí, Jandiatuba, Pardo
e Javari, foi detectada pela Petrobras uma enorme
bacia de gás, já com seus poços lacrados. Muitos
consideram que nessa bacia existe a maior reserva
de gás do planeta, que poderá servir como energia
de transição quando o ciclo do petróleo tiver chegado ao fim, por volta do ano 2020.
A questão mais importante, no meu entender,
Sr. Presidente, diz respeito à biodiversidade. Creio
que a Lei de Patentes por nós aprovada é falha e
que a preocupação dos países do Primeiro Mundo
com a biodiversidade daquela região é enorme. Sabernos que pesquisas sobre um vegetal ou um animal podem vir a queimar etapas na busca da cura
de males como o câncer ou a AIDS. Dizem alguns
ainda - e não quero entrar na área da especulação que nosso índio tem servido como cobaia para testes de novas vacinas que são aplicadas basicamente por missionários, na verdade homens fantasiados
de missionários que andam por aquela área, sendo
alguns ex-eombatentes do Vietnã.
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Perguntamos, então, Sr. Presidente, o que fazer para reverter o quadro atual. Obviamente o Congresso tem muito a fazer, já que a competência para
demarcar terras indígenas é da União, e não unilateralmente do Executivo, como vem ocorrendo.
o Estatuto do índio, de 1973, delegava ao Poder Executivo a competência para demarcar terras
indígenas, mas a atual Constituição, no art. 25 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
cassou essa delegação de competência, a partir de
180 dias da sua promulgação, prazo sujeito a prorrogação que sequer foi pedida pelo Executivo na época oportuna.
Atualmente, o art. 231 da Constituição determina o seguinte:
Art. 231. São reconhecidos aos índios
sua organização social, costumes, línguas,
crenças e tradições, e os direitos originários
sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-Ias...
Segundo o art. 48 da Constituição Federal,
compete ao Congresso Nacional com a sanção do
Presidente da República, dispor sobre todas as matérias de competência da União. E o art. 67 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias dispõe
que a União concluirá a demarcação das terras indígenas. Portanto, Sr. Presidente, está mais do que
claro que nós, Deputados e Senadores, estamos
abrindo mão do sagrado direito de demarcar as terras indígenas. Deveríamos utilizá-lo, em vez de deixarmos nas mãos de uma Funai corrupta tal processo de demarcação.
O texto da Constituição que citei dispensa comentários no que se refere à competência para demarcar essas terras. Logicamente, a partir do momento em que abrimos mão dessa competência - e
critico o Congresso Nacional por isso - estamos
abrindo mão também da nossa soberania, porque o
interesse intemacional em demarcar essa terra se
faz sentir nas palavras e nos atos do Sr. Presidente
Fernando Henrique Cardoso.
Este Congresso, S~ e Srs. Deputados, tem
de acordar para essa grave questão, porque a região Norte, no meu entender, não é problema para
nosso País. Ao contrário, é solução.
Quero registrar também duas declarações do
Gen. Germano Arnoldi Pedrozo, Comandante Militar
da Amazônia, autoridade que conhece com profundidade aquela região. No ano retrasado, quando o
convidei para prestar esclarecimentos na Comissão
de Defesa Nacional, ele foi impedido de aqui comparecer pelo Sr. Ministro do Exército, Zenildo Zoroastro
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de Lucena, o que lamentei profundamente. Contudo,
em abril de 1995, na presença deste Deputado e de
mais dez Parlamentares, disse o general que "as
propostas de demarcação são absurdas e põem em
' risco a segurança nacional, porque a cobiça internacional sobre a região amazônica continua". E completou seu pensamento lembrando que "se o País
não se preocupar com a defesa daquela região, outras irão se preocupar com a sua conquista".
Sr. Presidente, S~s e Srs. Deputados, era esta
a mensagem que tinha a registrar. Não tenho o dom
da palavra para bem discursar, mas tenham a certeza de que dentro de mim bate um coração de brasileiro pronto para, juntamente com outros companheiros, discutir esse grave problema, que, no meu entender, o Brasil está deixando correr frouxo. Se dele
não cuidarmos, brevemente seremos apenas turistas
em qualquer viagem à nossa Amazônia.
Durante o discurso do Sr. Jair Bolsonaro, o Sr. Ubiratan Aguiar, 1º Secretário, deilla a cadeira da Presidência, que é ocupada
pelo Sr. Luciano Castro, 4º Suplente de Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Luciano Castro) - Concedo a palavra ao Deputado Arnaldo Faria de Sá,
que dispõe de 25 minutos na tribuna.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÃ (PPB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, deixem-me ser nÇ>vo-bobo. O Presidente
da República diz que quando cobramos algo estamos tendo um ataque de "neobobismQ". Então, serei
um novo-bobo neste Plenário, porque, como tenho
feito reiteradas vezes, vou retomar a discussão sobre a reforma da Previdência.
É crítica minha postura, e ninguém pode criticar Sua Majestade, FHC, porque criticar algo do Poder Executivo, conforme disse S. Ex", num neologismo, é "neobobismo", ou seja, em linguagem simples,
é agir como novo-bobo.
Pois não, Sr. Presidente da República. Sou
mais um bobo, sim. E acho que V. Ex" até tem razão" Sou bobo porque acho que vou pregar no vazio, sou bobo porque não sei se a conjugação de
acordos do Executivo vai mais uma vez tomar avassaladora a tramitação da reforma da Previdência no
Senado da República, até porque já sabemos que o
Relator foi adrede escolhido: seu mandato terminará
no ano que vem, S. Ex" não será candidato à reeleição, provavelmente vai ocupar algum cargo já escoIhido, e vai aceitar, então, todo o prato pronto.
A propósito, alguns itens do projeto que derrubamos nesta Casa, como o que se' referia a limite de
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idade conjugado a tempo de serviço, estão correndo
soltos no Senado.
Devo lembrar aos Srs. Dep~tados que derrubamos na Câmara o limite de idade de 55 anos para o
homem e de 50 anos para a mulher, mas no Senado
já se falava em 65 anos. Pois bem, quando o Presidente se viu acuado pelos trabalhadores em São
Bemardo .do Campo, disse: MNão existe esse negócio de 65 anos. É bobagemM. Para S. ExJI tudo que
fazemos e bobagem.
Como não deu para voltar atrás na palavra que
S. ExJI tinha empenhado, agora já se diz que no Senado o limite de idade será de 60 anos para o homem e de 55 para a mulher, diferentemente da proposta original enviada a esta Casa por S'. ExJI, o príncipe Fernando Henrique Cardoso. Notem que na
proposta inicial se falava em 55 e 50 anos de idade
e agora já se fala em 60 e 55 anos.'
Na verdade, o que querem é acabar com a
aposentadoria por tempo de serviço. Essa é a única
jogada que está armada, e muita gente não está percebendo o que está por trás de tudo isso: a intenção
de privatizar a Previdência.
Quando se começou a discutir aqui na Câmara, em 1995, a proposta de reforma da Previd~ncia,
havia claramente o intuito de privatizá-Ia. Lembro-me
de ter visto num jornal, estampado numa folha inteira, anúncio de previdência privada do banco nacional. Não levou muito tempo para o Nacional quebrar,
mas se esse banco sobrevivesse por mais uns três
ou quatro anos e a reforma da Previdência tivesse
passado, certamente muitos dos que tivessem investido na previdência privada do banco Nacional teriam
ido, sim, para a privada, porque a previdência pública nada mais lhes garantiria.
Estamos neste momento preocupados com
tudo aquilo que está sendo articulado no Senado da
República. V. ExJls devem lembrar-se de que a reforma da Previdência foi aprovada a toque de caixa
nesta Casa, em junho do ano passado. Dessa época
até' agora não se fez nada no Senado. E por quê?
Porque haveria urna eleição em outubro, e não tinham peito de encarar a mudança da Previdência
dentro do chamado período eleitoral. Deixaram passar, para que fosse esquecida a história do Proer.
Agora, querem retomar a matéria. Contudo, depois
de alterada no Senado, terá de voltar a esta Casa, e
vamos então continuar defendendo a previdência social pública.
Sr4!s e Srs. Deputados, tive o cuidado de fazer
um levantamento e demonstrei·que, em 1996, a Previdência pagou um total de 41 bilhões de reais em
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benefícios. Acontece que não foram repassados
para a Seguridade Social, em 1996, 6 bilhões, 627
milhões de reais. Se esses recursos que não foram
repassados pudessem ser somados aos 333 milhões de sobra da caixa da Previdência, teríamos, em
1996, um saldo de 7 bilhões de reais.
E por que não foram repassados? Foi de propósito, pois se o fizessem iriam dar provas de que a
Previdência tinha um superávit de 7 bilhões de reais.
E cairia no vazio o discurso mentiroso no sentido de
que a Previdência Social é insustentável.
Peguei a demonstração dos benefícios pagos
no mês de janeiro deste ano. O total geral desses
benefícios é de 16 milhões, 570 mil. Estamos provando que 7 milhões desses benefícios são assistenciais, não devem ser pagos do caixa da Previdência, mas com recursos da Seguridade Social, via
Contribuição Sobre o Lucro, Finsocial e outros recursos. Mas interessa que esses 7 milhões de benefícios sejam pagos pela Previdência, para que pareça
que ela não tem sustentabilidade.
Aí vem aquela história de que a Previdência
paga 16 milhões de benefícios para 32 milhões de
contribuintes, na proporção de dois por um, o que é
urna mentira. São 9 milhões de benefícios para 32
milhões de contribuintes. A proporção é de 3,5 trabaIhadores para um beneficiário da Previdência Social.
Mas isso machuca, incomoda.
Na verdade, não são os aposentados e os pensionistas que têm de vir para essa luta, são os trabaIhadores da ativa, aqueles que ainda vão aposentarse, isso se chegarem a essa condição, porque, do
jeito que as coisas estão, eles não terão direito à
aposentadoria.'
Há outra proposta no Senado: quem já atingiu
trinta anos de trabalho ativo poderá aposentar-se por
tempo de serviço; quem tiver menos de trinta anos
só poderá fazê-lo pelas novas regras. Mas quem
atingiu trinta anos terá de trabalhar o dobro do tempo que falta para completar 35. Então, para a pessoa que trabalhou trinta anos, não vão faltar cinco
para aposentar-se, mas dez, o dobro do tempo que
falta; para quem tem 31, não faltarão quatro, mas
oito; para quem tem 32, não faltarão três, mas seis.
E assim sucessivamente. Esse é o jogo que está
sendo armado.
Na confusão da tal CPI dos Precatórios foi esquecida a questão da Previdência, mas a situação
está-se armando - e aí vai haver complicação.
Na quinta-feira da semana passada, estive em
Recife para dar uma palestra a respeito das reformas e do trabalhador brasileiro. Fui convidado pelo
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instituto Brasileiro Pró-Cidadania, através da Associação dos Fiscais de Renda do Estado de São Paulo. Observei que muitos não sabem o que está acontecendo.
Ontem, estive na Câmara Municipal de Cubatão, a convite do Vereador Sônio Célio, discutindo a
questão da Previdência. Muita gente não sabe o que
está acontecendo. E o pior de tudo, além da questão
previdenciária, é que, em Cubatão, estivemos com
aposentados e pensionistas do DER - Departamento de Estradas de Rodagem - que percebem 12
reais por mês.
Deputado Wagner Rossi, há um ex-funcionário
do DER que V. ExB conhece bem. Quando se criou a
Dersa, o Der tornou-se o primo pobre, sendo a Dersa o primo rico, que hoje não se preocupa mais com
aqueles coitados do Der da sua região de Ribeirão
Preto. Ocorre lá o mesmo que acontece com essas
pessoas com quem conversei ontem na· Baixada
Santiste, as quais estão pensando seriamente em
tomar atitudes radicais, como parar a Via Anchieta,
da mesma forma como agiram os trabalhadores do
ABC quando lá esteve o Presidente Fernando Henrique Cardoso.
E estarei lá, apoiando-os, porque é só essa linguagem que o Govemo entende. Está no texto constitucional que nenhum benefício poderá ser menor
do que um salário mínimo. Entretanto, os funcionários do DER estão ganhando 12 reais por mês. A situação é extremamente preocupante. Apenas estranho um detalhe. A Previdência publicou um Livro
Branco sobre a reforma. E na versão do Ministério
da Previdência estão admitindo coisas que não eram
admitidas anteriormente, ou seja, que os benefícios
assistenciais é que estão sobrecarregando a Previdência Social.
Mas há um aspecto que me preocupa muito
uma das grandes conquistas da Constituinte de
1988 foi a pensão integral. Mas nesse tal Livro Branco já se chama atenção para o fato de que a pensão
tem de voltar a ser como era antigamente, ou seja, a
mulher não teria direito a pensão integral, porque
esse tipo de pensão é muito onerosa para a Previdência. Não entendo como se trata a mulher dessa
forma, discriminando-a, prejudicando-a, justamente
no momento em que se dá a ela em outras áreas a
atenção que merece.
Estou preocupado, porque no Livro Branco
está escrito, no subitem 4.5:
A pensão por morte e as suas distorções. Pela legislação atual, têm direito à pensão por morte; e esposa, a companheira ou
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o filho de qualquer condição, menor de vinte
e um anos. A pensão por morte, concedida
pelo regime geral da Previdência Social,
além de consistir em renda mensal de 100%
do salário-benefício, não impõe nenhuma
restrição quanto à idade do cônjuge.
Ora, o que eles querem? Eles querem limitar a
idade do cônjuge. É uma coisa absurdal
É o exemplo que cita no Livro Branco:
Na América Latina, o benefício é pago,
em geral, para as viúvas, enquanto os viúvos só passam a ter direito ao mesmo se
dependentes da esposa ou companheira e
inválidos ou idosos. Em determinados casos, como na Argentina e na Colômbia, os
homens não têm qualquer possibilidade de
acesso ao benefício. No Brasil, homens e
mulheres têm os mesmos direitos.
A fixação de pré-requisitos para a concessão da pensão por morte é uma constante nos países europeus, Austrália, Estados
Unidos e Canadá.
Ora, comparar a vida do povo brasileiro com a
vida do povo da Austrália, dos Estados Unidos e do
Canadá é querer passar mais um atestado de "neobobismo· a todos nós. Essa é a expressão em voga
atualmente. E também ainda dizem que, em vários
outros países, a pensão é de maior valor, por um perCodo de três ou mais anos, se o cônjuge sobrevivente for responsável por filhos menores de 7 anos.
Então, eles querem limitar gradualmente a pensão, como se a partir de um determinado momento a
pessoa não precisasse mais da pensão. E dão aqui
exemplos da Dinamarca, destacando também o fato
de ser vedada a acumulação de pensão com aposentadoria na maioria dos países europeus.
Em geral os regimes prevêem que a pensão
deve ser substituCda pela aposentadoria por velhice,
quando o trabalhador atingir a idade mínima estipulada. E diz o Livro Branco que essas comparações
são relevantes para o aperfeiçoamento de critérios
de concessão de pensão por morte no Brasil.
Em dezembro de 1996, o número desses benefícios de manutenção da Previdência era de 4 milhões, 480 mil, e o total de gastos com eles correspondia a 22% do total gasto em benefícios. A duração média desses benefícios era de 13.3 anos, sendo que cerca de 28.4% dos benefícios estavam na
faixa de 20 a 50 anos e 13.1 na faixa de 20 a 40
anos, ou seja, em plena idade ativa.
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Bem, o que pretendem com essas informações? Na verdade, querem diminuir o valor da pensão.
Será aqui que está a verdadeira distorção? Será que
não está em outro canto? A distorção não está, eu
afirmo, na Previdência Social. A distorção não está
no INSS, está em outro setor. Mas a grande fatia do
mercado que interessa é exatamente esta. Por isso
é que se quer acabar com a previdência social pública. Nós não vamos admitir que isso aconteça.
Aqui na Câmara dos Deputados, com o apoio de
vários companheiros, conseguimos derrubar a PEC da
Previdência. Aliás, nobre Deputado Aldo Rebelo, naquela época tínhamos os DVS. Mas, com eles perderam com os DVS, o que fizeram? Alteraram o Regimento para limitar a apresentação de DVS.
A proposta foi para o Senado e lá está parada.
Lá, os Senadores vão fazer as maiores atrocidades
do mundo. Depois, na volta à Câmara, eles não vão
aceitar que a Câmara faça a conjugação das duas
propostas - a original, aprovada na Câmara, e a proposta absurda que virá do Senado da República.
Nós iremos brigar aqui nesta Casa, existam ou
não DVS, caibam ou não caibam destaques, seja
possível ou não apresentarmos emendas. Nós vamos brigar em defesa da previdência social pública.
Vamos discutir todos os detalhes. Vamos mostrar,
como mostrei desta tribuna, que a Previdência Social não tem o déficit que está sendo manipulado.
Eles alegam que, com esse déficit, há necessidade
de se fazer a reforma da Previdência.
Estamos atentos. Seja qual for a tramitação
dessa proposta no Senado da República, nós saberemos dar a devida resposta aqui na Câmara dos
Deputados. Essa proposição voltará para esta Casa,
ainda que alguns tentem encontrar nuanças, artimanhas no Regimento para impedir que esta Câmara,
livremente, reaprecie a PEC da Previdência. Nós estaremos defendendo os aposentados e pensionistas
com a mesma garra e determinação com que os defendemos quando a proposta tramitou inicialmente
nesta Casa.
Aliás, reconhecida pelo próprio Executivo, a
única derrota que o Governo teve em todo esse período foi na reforma da Previdência. Eles acham que
têm maioria folgada no Senado e lá vão fazer o que
querem, o q~e bem entendem.
Mas quando .fessa proposta voltar para esta
Casa, mais próximo das eleições de 1998, certameme muitos irão ficar de antena ligada, de orelha
em pé, e saberão que os direitos de aposentados e
pensionistas, garantidos pela Constituição de 1988,
não podem ser surrupiados, não podem ser rouba-
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dos, achincalhados, não podem ser colocados na
vala comum, como outros direitos que estão sendo
constantemente alterados nesta Casa.
- Hoje, quando alguém for consultar a Constituição de 1988 precisará pegar a versão atual. Com
tanta mudança no texto constitucional, teremos de
tomar cuidado quando comprarmos um exemplar da
Constituição. Na Revisão Constitucional houve poucas alterações, mas agora elas vêm ocorrendo de
forma avassaladora.
Estamos atentos e vamos brigar para garantir a
continuidade da aposentadoria por tempo de serviço.
Não posso admitir que uma pessoa que começou a
trabalhar aos 15 anos de idade - como é normal nas
grandes cidades e no interior do País - só possa se
aposentar aos 65 anos de idade. Ela terá de trabaIhar 50 anos? O lombo de algum trabalhador agOenta cinqOenta anos? Só se for na visão desses tecnocratas que estão bem instalados em gabinetes com
ar refrigerado e com todas as condições garantidas.
Temos certeza de que, ao defendermos o direito do trabalhador brasileiro, estamos fazendo aquilo
que é obrigação dos Parlamentares, que, em 1994,
assumiram esse compromisso em praças públicas,
sindicatos, associações de aposentados e, portanto,
têm a obrigação de fazer aqui essa defesa, ainda
que ela seja adjetivada como MneobobismoM. Quem
defende os trabalhadores agora é um novo-bobo.
Então, prefiro ser um novo-bobo, defendendo os trabalhadores, a ser um grande esperto que vai defender apenas os interesses da cartilha dos banqueiros
internacionais, que determinam, para manutenção
da estabilidade econômica, que se mate o doente,
que se acabe com aquele paciente que está em dificuIdades, sem se lembrar do desemprego avassalador que está por aí, de pessoas que, não encontrando um novo emprego, não estão vinculadas à Previdência e, assim, na hora oportuna, não têm como
pleitear benefícios.
Em razão dessas posições, estaremos atentos
quando essa proposta da reforma da Previdência,
depois de apreciada pelo Senado da República, voltar a esta Casa, a fim de que, na trincheira da defesa
dos trabalhadores, dos aposentados e das pensionistas, façamos valer seus interesses. Muitos deles
estão preocupados porque sabem que no Senado
da República não haverá a luta que antes houve
nesta Casa em defesa dos trabalhadores, dos
aposentados e das pensionistas. Estejam tranqOilos e sossegados, porque esta emenda voltará a
esta Casa, onde haveremos de defender seus interesses.
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Durante o discurso do Sr. Arnaldo Faria de Sá, o Sr. Luciano Castro, 4!l suplente
de secretário, deixa a cadeira da presidência
que é ocupada pelo Sr. Michel Temer, Presidente. .

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo a palavra ao nobre Deputado Valdemar Costa
Neto, para uma Comunicação de liderança, pelo Pl.
O SR. VALDEMAR COSTA NETO (PL - SP.
Como Líder. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é função de um
Congressista, entre outras, legislar e fiscalizar os
atos do Poder Executivo. Somos Senadores e Deputados mutuamente responsáveis por esta tarefa.
Não podemos, portanto, ficar impassíveis diante dos fatos que abalaram a vida brasileira nas últimas semanas.
Refiro-me aos fatos que envolvem as operações com títulos precatórios, hoje objeto das investigações de CPI formada no Senado.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a malandragem dos técnicos do Banco Central mudou de
nome. Em entrevista aos membros da CPI, a opinião
pública foi surpreendida por novos conceitos em matéria de pareceres técnicos. Segundo os senadores
da CPI, os pareceres que autorizaram as operações
com títulos precatórios são:
1 - inconclusos!
2 - dúbios!
3 - eufemfsticos!
Ora, Sr. Presidente, isso é questão de aritmética. Um parecer do Banco Central tem que dizer sim
ou não; se pode ou se não pode. E o mais incrível
disso tudo é que não vi até hoje nenhuma providência no sentido de convocar o Presidente do Banco
Central nem seus diretores para depor. •
Será que essa gente não tem contas a prestar
à Nação?
Se é função do Banco Central oferecer pareceres técnicos e confiáveis sobre as operações financeiras em todo o território nacional, é do Banco Centrai a responsabilidade de a emissão de títulos precatórios do Brasil ter-se transformado na maracutaia
nacional!
Mas não são os dirigentes do Banco Central os
únicos responsáveis ausentes do banco dos réus.
Onde estão, os que viabilizaram os recursos que
custearam a malandragem hoje apelidada de eufemismo? Quem são e a quem servem os dirigentes
de fundos de pensão das estatais que compraram
esses títulos dessas suspeitíssimas corretoras? Não
seriam esses os verdadeiros laranjas?
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Essa é a pergunta que não quer calar!
É preciso que falem! É preciso que sejam convocados e, sob juramento, restaurem a verdade que
'esta CPI busca.
Essa gente precisa ser chamada às luzes dos
refletores e à responsabilidade. Não é possível que
envolvidos direto no chamado Réscândalo dos precaR
tórios nem sejam chamados a depor.
É no mínimo irresponsável que maus funcionários públicos não sejam punidos exemplarmente.
É nosso papel garantir que não pairem dúvidas
sobre a extensão dos trabalhos de investigação da
CPI dos precatórios emitidos por Estados e Municípios.
Veja bem, Sr. Presidente, a CPI trata de títulos
emitidos apenas por Estados e Municípios. Portanto,
é nosso dever tomar providências pertinentes para
que também os títulos federais sejam objeto de investigação.
Para tanto, tomei a iniciativa de solicitar ao Ministro Pedro Malan, através de requerimento, que informe a esta Casa o seguinte:
1) quais são os títulos emitidos pelo Govemo
Federal a partir de 1995;
2) quem foram os compradores e por quanto
compraram.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, este
Congresso não foi feito para perseguir este ou aquele. A CPI investiga as operações municipais e estaduais, mas é dever do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, i~entificar e apurar irregularidades também do Gove'rno Federal.
Estamos aqui para passar o País a limpo.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Convoco os Srs. Deputados ao plenário, para assinalarem/
presença.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Com a
palavra, pela ordem, o Deputado Mauro Lopes.
O SR. MAURO LOPES (Bloco/PMDB ~ MG.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S..-s e Srs. Deputados, é com muita preocupação que faço este pronunciamento. li na revista
Veja depoimento de um caminhoneiro sobre as condições de trabalho nas rodovias brasileiras. Os caminhoneiros trabalham em excesso para auferir alguns
recursos, uma vez que os fretes estão defasados.
Lamentavelmente, ouvimos depoimentos estarrecedores de caminhoneiros que dirigem drogados nas
estradas.
Porém, o que mais me preocupa é que a Polícia Rodoviária Federal, que possui 10 mil homens no

07996 Quarta-feira 26

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

seu contingente e viaturas modernas, não tem condide fazer um trabalho de operação permanente
e ostensiva nas rodovias brasileiras, tendo em vista
que não ·dispõe de recursos nem mesmo para o
combustível. Desta forma, as rodovias brasileiras
continuam sem um patrulhamento ostensivo, que poderia minimizar a enorme quantidade de acidentes
que a cada dià""'éeifam milhares e milhares de vidas.
O Sr. Presidente da República criou, há três
meses, 'no Palácio do Planalto, um grupo de trabalho, presidido pelo Ministro-Chefe da Casa Civil, Sr.
Clóvis Carvalho, para reduzir o número de acidentes. Mas até hoje esse grupo de trabalho não agiu.
Nesta Semana Santa, teremos um grande volume de caminhoneiros viajando com sono ou drogados nas rodovias brasileiras, de acordo com a reportagem da revista Veja, colocando em risco as pessoas que estão em viagem de lazer ou para visitar
seus familiares. Assim sendo, gostaria que a Polícia
Rodoviária Federal, mesmo sem recursos, montasse
um plano de policiamento com operação ostensiva
nas 24 horas do dia nas rodovias brasileiras, para
que possamos ler brevemente nos jomais que conseguimos diminuir os acidentes e tivemos uma SenianaSanta menos sangrenta do que a do ano pas- )
sado.t:
. Era' o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para
uma breve marfifestação, concedo a palavra ao Deputado Augusto Nardes.
O SR. AUGUSTO NARDES (PPB - RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
SrBs e Srs. Deputados, estive, na semana passada,
juntamente com os Deputados da Frente Parlamentar da Microempresa, numa reunião com o Secretário da Receita Federal, Everardo Maciel, quando solicitamos a S. S· prazo maior para a opção pelo Simples.
Como .Coordenador dessa Frente, conseguimos, atrlVéS de uma negociação com o Governo,
implementar o Simples em todo o País. Pedimos ao
Governo pn:azo maior para que as empresas possam
optar pelo novo sistema de impostos. Nesta oportunidade, comunico à Casa que o Governo está analisando nosso pedido e que o viu com bons olhos. É
bem provável que tenhamos mais sessenta dias
.para que as micro e pequenas empresas possam
optar pelo Simples.
Sr. Presidente, SrIs e Srs. Deputados, em
nome da Frente Parlamentar, registro que fizemos
esse apelo para que os micro e pequenos empresários tenham tempo de conhecer essa nova lei que
aprovamos numa negociação no Congresso Nacional.
ÇÕ9S
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Tanho certeza de que o Govemo acatará a sugestão da Frente Parlamentar de prazo maior para opção pela nova sistemática de impostos para o País.
VI- ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DEPUTADOS:
Roraima
Alceste Almeida - PPB; Elton Rohnelt - PFL;
Luciano Castro - PSDB; Luís Barbosa - PPB; Roberio Araujo - PFL; Salomão Cruz - PSDB.
,

Amapá

Antônio Feijão - PSDB; Eraldo Trindade PPB; Murilo Pinheiro - PFL; Raquel Capiberibe PSB; Sérgio Barcellos - PFL; Valdenor Guedes PPB.
Pará
Anivaldo Vale - PSDB; Antônio Brasil- Bloco PMDB; Asdrubal Bentes - Bloco - PMDB; Benedito
Guimarães - PPB; Elcione Barbalho - Bloco PMDB; Geraldo Pastana - Bloco - PT; Giovanni
Queiroz - Bloco - por; José Priante - Bloco PMDB; Paulo Rocha - Bloco - PT; Raimundo Santos - PFL; Socorro Gomes - Bloco - PCdoB; Vic Pires Franco - PFL.
Amazonas
Alzira Ewerton - PSDB; Arthur Virgílio - PSDB;
João Thomé Mestrinho - Bloco - PMDB; Luiz Fernando - PSDB; Paudemey Avelino - S/P.
Rondônia
Confúcio Moura - Bloco - PMDB.

Acre
Carlos Airton - PPB; Osmir Lima - PFL; Regina Lino - Bloco - PMDB; Zila Bezerra - PFL.
Tocantins
Antônio Jorge - PPB; Darci Coelho - PPB; Dolores Nunes - PPB; Freire Júnior - Bloco - PMDB;
João Ribeiro - PPB; Paulo Mourão - PSDB; Udson
Bandeira - Bloco - PMDB.
Maranhão
Albérico Filho - Bloco - PMDB; Antônio Joaquim Araujo - PFL; Davi Alves Silva - PPB; Haroldo
Sabóia - Bloco - PT; Jayme Santana - PSDB; Magno Bacelar - PFL; Nan Souza - Bloco - PSL; Neiva
Moreira - Bloco - PDT; Pedro Novais - Bloco PMDB; Roberto Rocha - PSDB; Samey Filho - PFL;
Sebastião Madeira - PSDB.
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Ceará
Anibal Gomes - Bloco - PMDB; Antônio Balhmann - PSDB; Amon Bezerra - PSDB; Edson Queiroz
- PPB; Finno de Castro - PSDB; Gonzaga Mota - Bloco - PMDB; José Unhares - PPB; José Pimentel- Bloco - PT; Leonidas Cristino - PSDB; Paes de Andrade
- Bloco - PMDB; Pimentel Gomes - PSDB; Raimundo
Gomes de Matos - PSDB; Rommel Feijó - PSDB; Ubiratan Aguiar - PSDB; Vicente Arruda - PSDB.
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Mário Negromonte - PSDB; Nestor Duarte - Bloco PMDB; Pedro lrujo - Bloco - PMDB; Prisco Viana PPB; Roberto Santos - PSDB; Sérgio Carneiro Bloco - PDT; Severino Alves - Bloco - PDT; Simara
Ellery - Bloco - PMDB; Ursicino Queiroz - PFL;
Walter Pinheiro - Bloco - PT.
Minas Gerais

Adauto Pereira - PFL; Álvaro Gaudêncio Neto
- PFL; Armando Abílio - Bloco - PMDB; Enivaldo
Ribeiro - PPB; Gilvan Freire - Bloco - PMDB; Ivandro Cunha Lima - Bloco - PMDB; José Luiz Clerot Bloco - PMDB; Ricardo Rique - Bloco - PMDB.

Ademir Lucas - PSDB; Aécio Neves - PSDB;
Antônio do Valle - Bloco - PMDB; Aracely de Paula
- PFL; Armando Costa - Bloco - PMDB; Bonifácio
de Andrada - PPB; Danilo de Castro - PSDB; Elias
Murad - PSDB; Eliseu Resende - PFL; Fernando
Diniz - Bloco - PMDB; Francisco Horta - PFL; Genésio Bernardino - Bloco - PMDB; Hugo Rodrigues
da Cunha - PFL; lbrahim Abi-Ackel- PPB; Jaime Martins - PFL; Joana Dare - Bloco - PT; João Fassarella
- Bloco - PT; João Magalhães - Bloco - PMDB; José
Rezende - PPB; José santana de Vasconcellos PFL; Lael Varella - PFL; Leopoldo Bessone PTB; Márcio Reinaldo Moreira - PPB; Marcos Lima
- Bloco - PMDB; Mauro Lopes - Bloco - PMDB;
Nilmário Miranda - Bloco - PT; Octávio Elísio PSDB; Odelmo Leão - PPB; Osmanio Pereira PSDB. .

Pernambuco

Espírito Santo

Piauí
B. Sá - PSDB; Ciro Nogueira - PFL; Felipe
Mendes - PPB; Heraclito Fortes - PFL; Mussa Demes - PFL; Paes Landim - PFL.
Rio Grande do Norte
Betinho Rosado - PFL; Henrique Eduardo Alves - Bloco - PMDB; João Faustino - PSDB.
Paraíba

Antônio Geraldo - PFL; Fernando Ferro - Bloco - PT; Humberto Costa - Bloco - PT; Inocêncio
Oliveira - PFL; João Colaço - PSB; José Jorge PFL; Ricardo Heraclio - P.SB; Salatiel Carvalho PPB; Silvio Pessoa - Bloco - PMDB; Wolney Queiroz - Bloco - PDT.
Alagoas
Benedito de Lira - PFL; Ceci Cunha - PSDB;
José Thomaz Nono - PSDB.
Sergipe
Carlos Magno - PFL; José Teles - PPB; Marcelo Deda - Bloco - PT; Pedro Valadares - PSB.
Bahia
Alcides Modesto - Bloco - PT; Aroldo Cedraz PFL; Claudio Cajado - PFL; Colbert Martins - Bloco
- PMDB; Domingos Leonelli - PSDB; Eujácio Simões - PL; Félix Mendonça - PTB; Gedde Vieira Lima
- Bloco - PMDB; Haroldo Lima - Bloco - PCdoB;
Jaime Fernandes - PFL; Jairo Carneiro - PFL; Jaques Wagner - Bloco - PT; João Almeida - Bloco PMDB; João Leão - PSDB; José Carlos Aleluia PFL; Jose Rocha - PFL; Leur Lomanto - PFL; Luís
Eduardo - PFL; Luiz Alberto - Bloco - PT; Luiz Braga - PFL; Luiz Moreira - PFL; Manoel Castro - PFL;

Adelson Salvador - Bloco - PMDB; Etevaldo
Grassi de Menezes - PTB; Feu Rosa - PSDB; João
Coser - Bloco - PT.
Rio de Janeiro
Alcione Athayde - PPB; Aldir Cábral - PFL;
Alexandre Cardoso - PSB; Alexandre Santos ~
PSDB; Álvaro Valle - PL; Arolde de Oliveira - PFL;
Candinho Mattos - PSDB; Carlos Alberto Campista
- PFL; Carlos Santana - Bloco - PT; Cidinha Campos - Bloco - PDT; Eurico Miranda - PPB; Fernando Gabeira - PV; Fernando Lopes - Bloco - PDT;
Flavio Palmier da Veiga - PSDB; Francisco Silva P,PB; Itamar Serpa - PSDB; Jair Bolsanaro - PPB;
Jandira Feghali - Bloco - PCdoB; João Mendes PPB; José Carlos Coutinho - PFL; José Carlos Lacerda - PSDB.
São Paulo
Adhemar de Barros Filho - PPB; Alberto Goldman - Bloco - PMDB; Aldo Rebelo - Bloco PCdoB; Almino Affonso - PSDB; Aloysio Nunes Ferreira - Bloco - PMDB; Antônio Carlos Pannunzio PSDB; Arlindo Chinaglia - Bloco - PT; Arnaldo Faria
de Sá - PPB; Arnaldo Madeira - PSDB; Carlos ApoIinário - Bloco - PMDB; Carlos Nelson - Bloco -
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PMDB; Celso Russomanno - PSDB; Corauci Sobrinho - -PFL; Cunha Lima - PPB; Dalila Figueiredo PSDB; De Velasco - Bloco - PSD; Delfim Netto PPB; Dumo Pisaneschi - PTB; Edinho Araujo - Bloco - PMDB; Eduardo Jorge - Bloco - PT; Fausto
Martello - PPB; Fernando Zuppo - Bloco - PDT; HéIio Bicudo - Bloco - PT; Hélio Rosas - Bloco PMDB; Ivan Valente - Bloco - PT; João Paulo - Bloco - PT; Jorge Tadeu Mudalen - PPB; José Augusto
- Bloco - PT; José Coimbra - PTB; José Genoíno Bloco - PT; José Machado - Bloco - PT; Michel Temer - Bloco - PMDB.
Mato Grosso
Gilney Viana - Bloco - PT.
Distrito Federal
Agnelo Queiroz - Bloco - PCdoB; Augusto
Carvalho - PPS; Benedito Domingos - PPB; Chico
Vigilante - Bloco - PT; Jofran Frejat - PPB.
Goiás
Aldo Arantes - Bloco - PCdoB; Barbosa Neto Bloco - PMDB; João Natal - Bloco - PMDB; Zé Gomes da Rocha - Bloco - PSD.
Mato Grosso do Sul

DiIso Sperafico - Bloco - PMDB; Flávio Derzi - PPB.
Paraná
Abelardo Lupion - PFL; Affonso Camargo PFL; Antônio Ueno - PFL; Basmo Villani - PSDB;
Chico da Princesa - PTB; Dilceu Sperafico - PPB;
Djalma de Almeida César - Bloco - PMDB; Fernando Ribas Carli - Bloco - PDT; Hermes Parcianello Bloco - PMDB; João Iensen - PPB; José Borba PTB; José Janene - PPB.
Santa Catarina
Dejandir Dalpasquale - Bloco - PMDB; Dércio
Knop - Bloco - PDT; Edinho Bez - Bloco - PMDB;
Hugo Biehl - PPB; João Pizzolatti - PPB; José Carlos Vieira - PFL.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A lista
de presença registra o comparecimento de 265 Senhores Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vai-se
passar à apreciação da matéria que está sobre a
mesa e da constante da Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a
mesa o seguinte:
REQUERIMENTO
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 155 do Regimento Interno,
requeremos a V. EX- a apreciação em regime de urgência do Projeto de Lei Complementar nº 26/95 de
autoria do Deputado Augusto Carvalho, e apensação do Projeto de Lei do Senado nº 101/96 de autoria dos Senadores lris Rezende e José Roberto Arruda, que estabelece a Região Metropolitana de Brasma e disciplina o respectivo sistema administrativo
metropolitano.
Sala das Sessões, 20 de março de 1997. Augusto Carvalho - PPS, Aécio Neves - Líder do
PSDB, Inocêncio Oliveira - Líder do PFL, Valdemar Costa Neto - Líder do PL, Luciano Zica Vice-Líder do Bloco Parlamentar PT/PDT/PCdoB,
Geddel Vieira Lima - Líder do Bloco Parlamentar
PMDBIPSD/PSL.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Esse
requerimento ficará como o último item da pauta.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -

1- Recurso nº 74/96, do Deputado Benito Gama e outros, solicitando seja submetido ao Plenário, na forma do art. 132 § 2º, o
Projeto de Lei nll 3.536-C, de 1993, que ·cria
cargos do grupo processamento de dados
do quadro permanente de pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da
nona região·.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou
submeter a votos o

Rio Grande do Sul

RECURSO NlI 74, DE 1996
(Contra Decisão Conclusiva de Comissão)
(Do Sr. Benito Gama e outros)

Adão Pretto - Bloco - PT; Adroaldo Streck PSDB; Airton Dipp - Bloco - PDT; Arlindo Vargas PTB; Augusto Nardes - PPB; Carlos Cardinal - Bloco - PDT; Eliseu Padilha - Bloco - PMDB; Enio
Bacci - Bloco - PDT; Esther Grossi - Bloco - PT;
Ezidio Pinheiro - PSDB; Fetter Júnior - PPB; Germano Rigotto - Bloco - PMDB; Ivo Mainardi - Bloco
- PMDB; Jair Soares - PFL; Jarbas Lima - PPB.

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2l1, do art. 132, do Regimento
Interno, requeremos que seja submetido ao Plenário
o Projeto de Lei nº 3.536, de 1993, que ·Cria cargos
do grupo de processamento de dados no quadro
permanente de pessoal da Secretaria do Tribunal
Regional do Trabalho da nona região e dá outras
providências·.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
votam os Srs. Líderes?
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
da Frente Liberal recomenda o voto "sim".
O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB recomenda o voto "sim".
O SR. WAGNER ROSSI (Bloco/PMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
recomenda o voto "sim".
O SR. LUCIANO ZICA (Bloco/PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PT/PDT/PCdoB recomenda o voto "não".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em votação o recurso.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam corno se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à pauta oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) 11 - Recurso nº 76/96, do Deputado Senito Gama e outros, soiicitando seja submetido ao Plenário, na forma do art. 132, § 2º, o
Projeto de Lei nº 125, de 1995, que "dispõe
sobre o-regime de concessão e permissão
da prestação de serviços públicos previsto
no art. 175 da Constituição Federal e dá outras providências".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a
matéria, há requerimento sobre a mesa:
Senhor Presidente,
Requeremos a V. EXª, nos termos do
art. 101, inciso 11, alínea b, item 1 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a
retirada do Recurso nº 76, de 1996, constante como matéria sobre a mesa da presente
sessão.
Sala das Sessões, 25 de março de 1997.
Assina o Deputado Luiz Eduardo Grenhalgh,
Vice-Líder do Bloco Parlamentar, PT/POT/PCdoS.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em votação o requerimento.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
EX- a palavra.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
da Frente Liberal recomenda o voto "sim".
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O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - SR. Presidente, o PSDB recomenda o voto "sim".
O SR. WAGNER ROSSI (Bloco/PDMB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
recomenda o voto "sim".
O SR. JOSÉ MACHADO (Bloco/PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco recomenda o voto "sim".
O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda
o voto "sim".
O SR. RODRIGUES PALMA (PTB - MT. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do
Governo concorda com a retirada.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em votação o requerimento.
Aqueles que estiverem de acordo permaneçam
como se acham. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presidente, peço a palavra pela ord~m.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
EXª a palavra.
O ~R: ARNALDO FARIA DE ~Á (PPB - SP.
Sem revlsao do .orador.) - Sr. P.reslden~e, apena~
para um esclarecimento. ~ requenmento e para retIrada de pauta ou para retlrad~ do recurso?
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para retirada de pauta, nobre Deputado Arnaldo Farias de
Sá.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) I - Recurso nº 89/96, do Senhor Márcio Reinaldo Moreira e outros, solicitando
seja submetido ao Plenário, em apreciação
preliminar, o parecer da Comissão de Finanças e Tributação pela inadequação financeira e orçamentária do Projeto de Lei nº
3.528-B, de 1993, "que cria cargos do Grupo
Processamento de Dados no Quadro Permanente de Pessoal do TRT da 1@ Região".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Esta
Presidência vai submeter a votos primeiramente o
recurso. Provido este, será submetido a voto o parecer da Comissão. I
O SR. PRESIhENTE (Michel Temer) - Vou
submeter a votos o
RECURSO N2 89, DE 1996
(Do Sr. Márcio Reinaldo Moreira e outros)
Senhor Presidente,
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Os Deputados abaixo assinados, com base no
art. 132, § 29 , do Regimento Intemo, recorrem ao
plenário contra a apreciação conclusiva do Projeto
de Lei n2 3.528-A, de 1993, que "cria cargos do Grupo Processamento de Dados no Quadro Permanente de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do
Trabalho da 11 Região e dá outras providências",
discutindo e votado nos termos do art. 58, § 22 , inci50 I, da Constituição, pela Comissão de Finanças e
Tributação, pelas seguintes razões:
a) matéria de igual teor foi aprovada no Plenário da Comissão de Finanças e Tributação que considerou a adequação financeira dispensando a projetos outros, com o mesmo mérito embora de outras
regiões, tratamento desigual;
b) o parecer do relator vencido, Deputado JURANDYR PAIXÃO, considerou cumprida a adequação financeira e orçamentária da matéria e o relator
vencedor, Deputado Robert Brant, também ressaltou
a sua convicção pela adequação financeira e orçamentária da matéria, relatando entretanto pelo arquivamento da matéria por razões de mérito, desviando-se dos objetivos daquela comissão;
c) trata-se de matéria por merecer acordo entre
dois poderes, Executivo e Judiciário e o Legislativo
não pode negar a ampliação do debate analisando e
discutindo a matéria em plenário.
O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex!! a palavra.
O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, creio que
a decisão da Comissão de Finanças e Tributação
pela inadequação financeira e orçamentária de um
projeto de lei que cria cargos do grupo de processamento de dados é totalmente correta. A criação de
cargos pressupõe recurso orçamentário para pagamento desses cargos incluído na LDO, o que não
aconteceu. Portanto, o PFL vota "não" ao recurso.
O SR. WAGNER ROSSI (BlocoIPMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
tem o mesmo entendimento e vota "não".
O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSOB vota "não".
O SR. JOSÉ MACHADO (Bloco/PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a posição do
Bloco é favorável ao recurso, e nos" louvamos nas
alegações do Deputado Jurandyr Paixão, do PMDB,
que não concordou com a Comissão, alegando que
há possibilidade de amparo financeiro para acolher
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esse projeto. O Bloco de oposição recomenda a
aprovação do recurso.
O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, por ser o recurso
da nossa bancada, o PPB libera os seus integrantes
nesta votação.
O SR. SANDRO MABEL (Bloco/PMDB - GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do Govemo orienta para que se vote "não", rejeitando. Realmente, é uma criação de despesa que
não tem previsão orçamentária. O voto é "não".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em votação o recurso.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Rejeitado.
A matéria vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)11 - Recursos 99/96, do Senhor Eurípedes Miranda e outros, contra o parecer da Comissão de Finanças e Tributação pela inadequação financeira e orçamentária do Projeto
de Lei nº 3.541-B/93 que "cria cargos do Grupo processamento de Dados no Quadro Perrnanente de Pessoal- TRT 14ª região".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) Neste
caso, também esclareço que vai ser submetido a votos primeiramente o recurso. Se provido, será submetido a votos o parecer da Comissão.
RECURSO NR 99, DE 1996
(Contra Parecer Terminativo de Comissão)
(Do Sr. Eurípedes Miranda e outros)
Senhor Presidente,
Os Deputados abaixo assinados recorrem ao
2
Plenário, na forma do art. 58, § 2 inciso I da Constituição Federal e arts. 132, § 2º do Regimento Intemo
da Câmara dos Deputados, contra a apreciação conclusiva da Comissão de Finanças e Tributação, que
ll
se manifestou contrariamente ao Projeto de Lei n
3.541-A, de 1993 que ·cria cargos do Grupo Processamento de Dados no Quadro Permanente de Pessoai da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho
da 1411 Região e dá outras providências", projeto discutido e votado nos termos do art. 58 § 211 da Constituição Federal, conforme anúncio publicado no Diário do' Congresso Nacional, seção I de 5-08-96,
pelas seguintes razões:
O presente recurso objetiva submeter matéria
da maior relevância ao adequado funcionamento do
Poder Judiciário pátrio, especificamente a Justiça do
Trabalho que se encontra a assoberbada de trabalho
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pelo número excessivo de lides trabalhistas existentes ao soberano Plenário da Câmara dos Deputados.
O Tribunal Superior do Trabalho, cumprindo
competência constitucional a ele destinada, encaminhou, ainda em 1993, o projeto de lei em questão,
dispondo sobre a criação de cargos na área de informática, necessários à informatização e à conseqüente modernização do TRT da 14" Região.
Referido projeto foi aprovado unanimemente
na Comissão destinada à apreciação do mérito da
matéria, qual seja, a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, depois de mesma ter
solicitado, através de ofício, informações complementares ao Tribunal Superior do Trabalho.
O parecer do relator da matéria na Comissão
de Finanças e Tributação, Dep. Jurandyr Paixão, foi
pela adequação financeira e orçamentária do projeto, tendo sido seu voto derrotado e aprovado o parecer vencedor do Dep. Roberto Brant que argüia a
inadequação orçamentária e financeira do mesmo,
alegando basicamente, a inexistência de recursos do
Governo Federal a despeito do cumprimento, pelo
TST, das exigências constitucionais de demonstração da existência de compatibilidade do projeto de
criação de cargos com o plano plurianual e com a
Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 1996.
Neste sentido, o presente recurso é para que o
soberano Plenário da Câmara dos Deputados acolha
o presente recurso para ter a oportunidade de deliberar e aprovar o presente projeto bem do cumprimento da Constituição Federal e do princípio da independência e harmonia dos Poderes.
O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Teme~ - Tem V.
.EX- a palavra.
O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, pelas
mesmas razões expostas anteriormente, não existe
nenhuma previsão, nem na LDO, nem orçamentária,
para a criação desses cargos para a 1411 Região. Em
face disso, a Comissão de Finanças e Tributação'
agiu corretamente. Por isso, o Partido da Frente liberai recomenda o voto ·não·.
O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB, vota
·não·.
O SR. WAGNER ROSSI (BlocoIPMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
vota ·não·.
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O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente o PPB vota "não·.
O SR. JOSÉ MACHADO (Bloco/PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, as razões que
levaram o Bloco a apoiar o recurso da matéria anterior são as mesmas que nos levam a apoiar o recurso agora, porque, na verdade a Justiça do Trabalho
está empenhada em informatizar a Justiça do Trabalho.
É preciso, portanto, haver a possibilidade de
contratação de funcionários para dar conta dessa tarefa de modernização, que é o anseio de toda a
Casa. Nós, pelas mesmas razões anteriores, achamos que há, sim, possibilidade de acolher esse projeto.
Por essa razão, recomendamos a aprovação
do recurso.
O SR. SANDRO MABEL (Bloco/PMDB - GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, pela mesma questão que foi encaminhada, a liderança do
Govemo acha que é impossível prover esses novos
cargos, uma vez que é um aumento de despesas
sem previsão orçamentária. Isso aí é uma insistência. Vai-se criar a informática. Isso tem de vir estruturado e ajeitado de forma que se possa realmente
criá-Ia.
Sr. Presidente, não sei se é do conhecimento
de V. Ex!! mas este projeto cria cargos para enfermeiros, médicos e dentistas.
Portanto, a liderança do Govemo recomenda
o voto ·não·,
O SR. JOSÉ MACHADO (Bloco/PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco vota
·não·.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em votação o recurso.
Os Srs. Deputados que forem pela aprovação
permaneçam como se acham. (Pausa.)
,
Rejeitado.
A matéria via ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)

-1PROJETO DE LEI NlI 2.319-A, DE 1996
(Do Senado Federal)
Di,scussão, em turno único, do Projeto
de Lei nll 2.319, de 1996, que institui o número único de registro de identidade civil e
dá outras providências. Pendente de pareceres das Comissões: de Trabalho, de Administração e Serviço Público; de Finanças e
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Tributação; e de Constituição e Justiça e de
Redação.
Tendo apensados os de n2s 4.808194, 2.034/96
e ,.724/97.·
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Concedo a palavra, para oferecer parecer ao projeto, em
substituição à Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, ao Sr. Deputado Sandro Mabel.
O SR. SANDRO MABEL (BlocoIPMDB - GO.
Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sr's e Srs. Deputados, o Projeto de Lei
n2 2.319, de 1996, de autoria do Senado Federal,
institui um número único de Registro de Identidade
Civil e dá outras providências. Aprovado no Senado,
está sendo encaminhado a esta Casa para ser submetido à revisão, nos termos do art. 65 da Constituição Federal.
Tal número visa substituir os demais atribuídos
a cada um dos incontáveis registros e documentos
que o cidadão é obrigado a possuir, corno: carteira
de identidade, da habilitação e de trabalho, Passaporte, Título de Eleitor, CPF, Previdência Social,
PIs/PASEP - enfim, inúmeros registros.
A proposta cria, também, o Cadastro Nacional
de Registro de Identificação Civil, que conterá os dados identificados de cada cidadão, a ser gerido por
uma entidade que centralizará a sua implementação,
coordenação e controle, com representação nos Estados, Distrito Federal e Municípios. Prevê, ainda, a
inclusão, na proposta orçamentária do órgão central,
dos meios necessários à implementação e manutenção do sistema e estabelece prazos para regulamentação da lei, início de implementação e caducidade
'
dos atuais documentos de identificação.
2
Os Projetos de n s 4.808, de 1994; 2.034, de
1996;·e 2.724, de 1997, apensados, tratam, respectivamente, do maior rigor na lavratura de novo assentamento de nascimento, com vistas a impedir que
criminosos se beneficiem do instituto da primariedade de posse das certidões obtidas com dados falsificados; da obrigatoriedade da identificação da criança nascida em território brasileiro por meio da impressão digital e da planta dos pés e da necessidade
de maior detalhamento no registro de nascimento,
visando a um maior controle.
Portanto, Sr. Presidente, um documento único
é importante - existem vários estudos em cima dele
-, pois permite que possamos resolver uma série de
fraudes que hoje são cometidas devido aos inúmeros documentos de identificação existentes, permitindo falsificações etc. Seria mais ou menos corno o re-
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gistro dos veículos, que nascem e morrem com um
mesmo número.
Esse importante projeto cria também o Instituto
Nacional de Identificação e, repito, evitará muitas
fraudes. Sobretudo, permitirá que o cidadão tenha
um documento único, sem a necessidade de ficar
apresentando uma série de documentos que hoje
são exigidos.
Por último, tendo em vista que a finalidade precípua da proposta apresentada pelo Deputado Luiz
Carlos Hauly, que é no sentido de procurar a coibição da impunidade com o aperfeiçoamento do controle na emissão de certidões de nascimento, tem regras e características específicas, solicito que o Projeto de Lei n2 4.808, de 1994, seja desapensado,
nos termos regimentais, para que tenha sua tramitação normal.
Por todo o exposto, concluímos que a matéria
em pauta constitui excepcional oportunidade de valorização da cidadania.
Nesse sentido, manifestamos nosso voto favorável ao Projeto n2 2.319, de 1996, sem emendas, e pela
desapensação do Projeto de Lei n2 4.808, de 1994.
Esses são o relatório e o voto da Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público.
PARECER ESCRITO ENCAMINHADO

A MESA:
Parecer Reformulado da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público.
PROJETO DE LEI N2 2.319, DE 1996
Autor: Senado Federal
Institui o número único de Registro de
Identidade Civil e dá outras providências.
APENSO: PROJETO DE LEI N2 4.808, DE 1994
Autor: Luiz Carlos Hauly
Modifica a Lei n2 6.015, de 31 de dezembro de 1973 - Lei dos Registro Públicos,
e autoriza a criação do Centro Nacional de
Identificação Datiloscópica.
Relator: Deputado Sandro Mabel

1- Relatório
O Projeto de Lei n2 2.319, de 1996, institui um
número único de Registro de Identidade Civil, aprovado no Senado Federal e encaminhado a esta
Casa para ser submetido à revisão, nos termos do
art. 65 da Constituição Federal.
Tal número visa a substituir os demais atribuídos a cada um dos incontáveis registros e documentos que o cidadão é obrigado a possuir, como: cartei-
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ras de identidade, de habilitação e de trabalho, passaporte, título de eleitor, CPF, previdência social,
FGTS, PISIPASEP, certificado de reservista, registro
de nascimento e tantos outros.
A proposta cria, também, o Cadastro Nacional
de Registro de.Identificação Civil, que conterá os dados identificadores de cada cidadão, a ser gerido por
uma entidade que centralizará a sua implementação,
coordenação e controle, com representações nos
Estados, Distrito Federal e Municípios. Prevê, ainda,
a inclusão, na proposta orçamentária do órgão centrai, dos meios necessários à implementação e manutenção do sistema, e estabelece prazos para regulamentação da Lei, início de implementação e caducidade dos atuais documentos de identificação.
O Projeto de nº 4.808, de 1994, que tem como
apenso os de n2 2.034, de 1996 e de n2 2.724, de
1997, apensados, tratam, respectivamente, do maior
rigor na lavratura de novo assentamento de nascimento, com vista a impedir que criminosos se beneficiem do instituto da primariedade de posse de certidões obtidas com dados falsificados; da obrigatoriedade da identificação da criança nascida em território brasileiro por meio da impressão digital e da planta dos pés; e da necessidade de maior detalhamento no
registro de nascimento, visando a um maior controle.
11- Voto do Relator
As.medidas constantes dos projetos de lei sob
exame, em especial o do Senado Federal, representará importante simplificação nas relações do cidadão com a sociedade e com os órgãos governamentais e privados, atualmente obrigado a conviver
com os diferentes números atribuídos a cada registro ou documento. Toma mais fácil, também, a burocracia nos organismos públicos e empresas, ao racionalizar a identificação das pessoas por um número, ao invés de fazê-lo por diversos números, o que,
certamente, implicará em ganho de tempo e se traduzirá em custos menores, agilizando o atendimento
à população.
Hoje, qualquer um pode ter, legalmente, uma
carteira de identidade de cada Estado e também do
Distrito Federal, dificultando a sua identificação em
caso de necessidade. Na verificação dos registros,
um indivíduo poderá não ser localizado, simplesmente porque ele forneceu um número obtido em
uma outra Unidade da Federação.
Um dos benefícios decorrentes da adoção do
número de registro único será o de coibir a facilidade
" com que se pode obter uma certidão de nascimento
e, com isso, ter acesso aos demais documentos.
Dessa prática se valem, por exemplo, aqueles que
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têm contas a acertar com a JU$tiça e desejam reiniciar uma nova vida sob nome falso. Com um controle unificado a nível nacional, através da criação do
Cadastro Nacional de Registro de Identificação Civil,
se impedirá esse tipo de ardil.
Por último, tendo em vista que a finalidade precípua da proposta apresentada pelo Deputado Luiz
Carlos Hauly, que é no sentido de procurar a coibição da impunidade com o aperfeiçoamento e o controle e na emissão de certidões de nascimento, tem
regras e características específicas, solicito que o
Projeto de Lei n2 4.808, de 1994 seja desapensado,
nos termos regimentais para que tenha sua tramitação normal.
111- Conclusão
Por todo o exposto, concluímos que a matéria
em pauta constitui excepcional oportunidade de valorização da cidadania.
Nesse sentido, manifestamos nosso voto favorável ao Projeto de Lei nº 2.319, de 1996 e pela desapensação do Projeto de Lei n2 4.808, de 1994.
Sala das Comissões, de de 1997. - Deputado Sandro Mabel.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação já
manifestou parecer favorável.
Concedo a palavra, para oferecer parecer ao
projeto, em substituição à Comissão de Finanças e
Tributação, ao Sr. Deputado Arnaldo Madeira.
O SR. ARNALDO MADEIRA (PSDB - SP.
Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Srlls e Srs. Parlamentares, trata-se do
Projeto de Lei n2 2.319-A, de 1996, aprovado pelo
Senado Federal, que visa instituir o número único de
Identidade Civil, em substituição aos inúmeros documentos que hoje o cidadão é obrigado a possuir,
como: carteiras de identidade, de habilitação, de trabalho, Passaporte, Título de Eleitor, CPF, PIS/PASEP, Certificado de Reservista, registro de nascimento, Previdência Social e tantos outros.
O projeto cria também o Cadastro Nacional de
Registro de Identificação Civil.
O projeto prevê, ainda, que os recursos necessários para implementação e manutenção do sistema serão incluídos na proposta orçamentária do órgão central, nos próximos exercícios financeiros, e
estabelece prazo de cinco anos para a substituição
total dos atuais documentos de identificação.
Diante do exposto, somos pela adequação financeira e orçamentária do Projeto nQ 2.319, de
1996, e dos de nQs 4.808, de 1994; 2.034, de 1996,
e 2.724 de 1997, apensados.
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Sr. Presidente, este é o parecer.
PARECER ESCRITO ENCAMINHADO
A MESA:

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
PROJETO DE LEI N2 2.319, DE 1~
Institui o número único de Registro de
Identidade Civil e dá outras providências.
Autor: Senado Federal
Relator: Deputado Arnaldo Madeira
Trata-se de Projeto de Lei, aprovado pelo Senado Federal, que visa a instituir o número único de
Identidade Civil, em substituição aos inúmeros documentos que hoje o cidadão é obrigado a possuir
como: carteiras de identidade, habilitação, de trabalho, passaporte, título de eleitor, CPF, PISIPASEP,
certificado de reservista, registro de nascimento, previdência social e tantos outros.
O Projeto cria, também, o Cadastro Nacional
de Registro de Identificação Civil, destinado a conter
número único de Registro Civil, bem como os demais dados de identificação de cada cidadão a ser
gerido por uma Entidade Central, definida pelo Poder Executivo, com representação na Capital de
cada Unidade da Federação, por órgão regional e,
em cada Município por um órgão local.
A medida em exame representará significativo
avanço nas relações do cidadão com a sociedade,
órgãos governamentais e não governamentais ao racionalizar a identificação das pessoas por um único
número, ao invés de fazê-lo por diversos números.
O Projeto prevê, ainda, que os recursos necessários para implementação e manutenção do Sistema serão incluídos na proposta orçamentária do Órgão Central, nos próximos exercícios financeiros, e
estabelece prazo de cinco anos para a substituição
total dos atuais documentos de identificação.
Diante do exposto, somos pela adequação financeira e orçamentária do Projeto nll 2.319, de
1996 e dos de números 4.808/94, 2.034/96 e
2.724/97 apensados.
Sala das Sessões, 20 de março de 1997. - Deputado Arnaldo Madeira, PSDB/SP, Relator.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O parecer da Comissão de Finanças e Tributação é favorável.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo a palavra, para oferecer parecer ao projeto, em
substituição à Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, ao Sr. Deputado Eliseu Padilha.
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O SR. ELlSEU PADILHA (BlocoIPMDB - RS.
Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sr'ls e Srs. Deputados, o Projeto de Lei
nll 2.319-A, de 1996, tem em conta verdadeira revolução no sistema de documentos que hoje o cidadão
brasileiro é obrigado a portar. Quando a Comissão
de Constituição e Justiça analisou este projeto de lei,
verificou que ele atendia plenamente aos requisitos
sobre os quais a Comissão deveria pautar-se.
Sr. Presidente,
e Srs. Deputados, o projeto
visa dar ao cidadão apenas um documento. Carteira
de Identidade, Título de Eleitor, Certificado de Reservista, Certidão de Casamento e todos os demais
documentos usualmente portados - hoje algumas
pessoas já levam uma mala apenas para carregá-los
- poderão ser substituídos por apenas um número,
que será individuado em Municípios, Estados e Federação, não podendo haver duplicidade.
Entendemos, portanto, que o projeto atende
perfeitamente aos requisitos estabelecidos pela Comissão no que diz respeito à constitucionalidade e
redação.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação é pela constitucionalidade do projeto.
O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex.· a palavra.
O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, creio que
o projeto do registro único visa sobretudo desburocratizar, facilitar a vida do cidadão. Trata-se de matéria importantíssima, pois num País em que o cidadão tem de portar inúmeros documentos, o documento único de identificação é um avanço enorme.
No entanto, existe dúvida quanto à constitucionalidade do art. 611 do projeto de lei, quando ele diz
que perderá a validade qualquer documento de identidade após cinco anos de promulgação da lei.
Ora, quando o cidadão tirou seu documento de
identidade ~ão foi fixado um prazo determinado para
que esse documento tivesse validade. Por isso, pedimos a retirada de pauta do projeto hoje, podendo
retomar amanhã, para que possamos estudar melhor a matéria e votá-Ia em melhores condições, a
fim de que essa conquista não se transforme numa
medida contra o cidadão do nosso País, que, em última análise, é aquele que desejamos beneficiar com
essa grande proposição.

sras
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Presidência acolhe desde já o requerimento apresentado
por V. Ex.§ e pelos Líderes do PMDB e do PT nos
seguintes termos:
Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos termos
regimentais, o adiamento da discussão do PL n2
2.319-N96 constante da pauta da presente sessão
por duas sessões.
Sala das Sessões, - Luiz Eduardo Greenhalgh,
Vice-Líder do Bloco Parlamentar PT/PDT/PCdoB Geddel Vieira Lima, Líder do Bloco Parlamentar
PMDB/PSD/PSL - Inocêncio Oliveira, Líder do
PFL.
O SR. ODELMO LEÃO - E do PPB também,
Sr. Presidente.
O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex.§a palavra.
O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH (BlocolPT - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, SrBs e Srs. Deputados, a introdução de um número único de registro civil...
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Peço Iicença pará interromper V. Ex.' a fim de lhe pedir
para se manifestar apenas sobre o requerimento de
adiamento da discussão por duas sessões, para não
discutirmos o mérito agora.
O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH - Sr.
Presidente, gostaria de fundamentar. Apenas isso.
Sou signatário do requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _. Pois
não.
TemV. Ex.ª a palavra.
O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH - Sr.
Presidente, a introdução do registro único de identidade de pessoa civil é medida positiva, porque desburocratiza a ação do Estado, permite afastar a multiplicação de falsificação de documentos e agiliza,
perante o Estado e o particular, a identidade civil de
uma pessoa.
Entreta.lto, o art. 62 do projeto de lei fere cláusula constitucional do direito adquirido, do ato jurídico perfeito. Assim, acho de boa medida o adiamento
para que possamos, com uma alteração de redação,
sem prejudicar o mérito do projeto, avançar para a
unanimidade na matéria.
O SR. GEDDEL VIEIRA LIMA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex.' a palavra.
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O SR. GEDDEL VIEIRA LIMA (Bloco/PMDB BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quanto ao mérito do projeto, estamos plenamente de
acordo. No entanto, surgiu apenas uma dúvida em
relação a um dos artigos do projeto, que nos leva a
discuti-lo um pouco mais.
Por conseguinte, assinamos um requerimento,
e consulto a Mesa e respeito, pois parece-me que
esse requerimentó era para o adiamento pelo prazo
de uma sessão apenas. Acho que seria este o acordo que atenderia a tOdas as Lideranças partidárias,
para que pudéssemos discutir e amanhã, quem
sabe, votar o projeto.'
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) Atendo
ao requerimento dos Lideres do PMDB e do PT, de
adiamento da discussão por uma sessão.
O SR. SANDRO MABEL - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - V. Ex.ª
a palavra.
O SR. SANDRO MABEL (BlocoIPMDB-GO.
Sem revisão do orador.) '- Sr. Presidente, ainda sobre o assunto. Este projeto foi elaborado de uma forma que remete tudo à regulamentação. Então, os
documentos a que "ão desaparecer são os que podem desaparecer. O projeto não prevê a extinção de
documentos. São os documentos estabelecidos na
regulamentação, a qual o projeto é remetido. Portanto, se a Carteira de Trabalho vai acabar ou não, é
questão de regulamentação.
Da Mesma forma, Sr. Presidente ainda a respeito do art. 62 como o projeto tem muita urgência,
estabeleceu-se, para não remetê-lo de volta ao Senado, que aprovaríamos o prazo de cinco anos, e
posteriormente, se necessário, far-se-ia um pedido
de prorrogação desses cinco anos.
Portanto, é um projeto que atende aos anseios
da sociedade, será regulamentado com a sociedade,
e conseqüentemente dará ao País uma condição de
cidadania muito melhor.
O SR. PEDRO VALADARES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex.ª a palavra.
O SR. PEDRO VALADARES (PSB - SE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, somos favoráveis ao adiamento da discussão do projeto que institui o registro único de identidade civil, para que haja
uma discussão mais ampla entre os Srs. Líderes.
Assim, poderemos discutir também como vamos
adotar um registro único de identidade civil se temos
problemas seríssimos, principalmente no interior do
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Nordeste, onde as pessoas não têm nem como fazer
registro de nascimento. Como vamos aprovar um
projeto de lei desses se a maioria das pessoas do interior do Norte e Nordeste não tem nem como pagar
a Carteira de Identidade? Como 150 milhões de brasileiros, em cinco anos, vão conseguir regulamentar
todo esse aparato de registro, eliminando todos os
outros documentos, para que haja o registro de identidade civil único?
É a ponderação que faço aos Srs. Líderes, a
fim de que não votemos uma lei e depois venhamos
a nos arrepender.
O PSB, portanto, aprova o requerimento de
adiamento da discussão.
O SR. MARCONI PERILLO (PSDB-GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, há uma controvérsia com relação à redação do art. 6l1• Dessa maneira, o PSDB apóia o adiamento por uma sessão
apenas.
É a posição do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O Líder
do PSDB apóia o adiamento por uma sessão. Já há
divergência: se uma ou duas sessões.
Peço aos Srs. Líderes que se manifestem.
O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, mantivemos um entendimento e assinamos requerimento com a intenção de adiar a matéria por duas sessões. Por quê?
Primeiro, porque houve um relatório inicial. Esse relatório foi mudado, e o PPB quer ter conhecimento
desse relatório.
Por isso, Sr. Presidente, faço um apelo a V.
Ex. ª e aos demais Líderes para que o adiamento
seja por duas sessões, a fim de verificar e votar a
matéria.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Os Líderes que estiverem de acordo com o adiamento por
duas sessões levantem o braço.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, concordo
em que esse projeto seja adiado por duas sessões,
uma vez que ele é muito importante para desburocratizar a vida dos cidadãos brasileiros e existe a dúvida quanto à constitucionalidade do art. 6!1
Por isso, apesar do grande respeito que tenho
pelo Deputado Sandro Mabel, S. Ex. 1I disse que daqui a dois anos o projeto poderá ser corrigido. Então,
esta Casa tem o direito de fazer leis boas. O Deputado Sandro Mabel fez um estudo apurado, é um homem corretíssimo e aqui tem feito um trabalho extraordinário. No entanto, acredito que é melhor retirarmos o projeto por duas sessões para que ele saia
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perfeito desta Casa e não tenhamos, daqui a dois
anos, de fazer alteração para adequá-lo a uma realidade. Por isso, Sr. Presidente, o Partido da Frente Uberal concorda com o adiamento por duas sessões.
O SR. LUIZ BUAIZ (PL - ES. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PL também é favorável
ao adiamento por duas sessões por entender que o
projeto, no seu mérito, toma insuportável o domínio
e a vigilância do Estado sobre o indivíduo, trazendo
sérios riscos para a liberdade individual.
O SR. ARLINDO VARGAS (PTB - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB concorda que venhamos a adiar por duas sessões a matéria em virtude da importância deste projeto.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em votação o requerimento.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - 2PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
Nl! 142-C, DE 1992
(Do Senado Federal)

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei Complementar nll 142-B, 1992,
que determina os casos em que forças estrangeiras possam transitar pelo território nacional ou nele permanecer temporariamente;
tendo parecer da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, pela aprovação
(Relator: Sr. Nilson Gibson).
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Não havendo oradores inscritos, declaro encerrada a discussão.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Esta
Presidência, conforme determina o inciso 11 do art.
149 do Regimento Interno, declara definitivamente
aprovado o Projeto de Lei Complementar nll 142, de
1992, independentemente de votação.
A matéria retoma ao Senado Federal para
apreciação das modificações inseridas pela Câmara
dos Deputados.
O SR. PRESIJENTE (Michel Temer) - Sobre a mesa
requerimento dos Srs. Líderes, nos seguintes tennos,
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 155 do Regimento Interno,
requeremos a V. Ex.· a apreciação em regime de urgência do Projeto de Lei Complementar nll 26195, de
autoria do Deputado Augusto Carvalho, e apensação do Projeto de Lei do Senado nll 101/96, de auto-
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ria dos Senadores [ris Rezende e José Roberto Arruda, que estabelece a Região Metropolitana de Brasília e disciplina o respectivo sistema administrativo
metropolitano.
Sala das Sessões, 20 de março de 1997. - Augusto Carvalho - PPS; Aécio Neves - líder do
PSDB; Inocêncio Oliveira, líder do PFL; Valdemar
Costa Neto -líder do PL; Luciano Zica - Vice-líder do Bloco Parlamentar PT/PDT/PCdoB; Geddel
Vieira Lima - líder do Bloco Parlamentar
PMDB/PDS/PSL.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem a
palavra o Deputado Augusto Carvalho.
O SR. AUGUSTO CARVALHO (PPS _ DF.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a matéria
ora em apreciação já tramita na Casa desde 1991,
quando ainda de autoria do Deputado Délio Braz.
Não sendo S. Ex.A reeleito, reapresentamos a proposta, que visa basicamente buscar ações integradas entre os Governos do Distrito Federal e de
Goiás e a União. Por que a União? Quando foi tomada a decisão política e estratégica de transferir a Capital da República do Rio de Janeiro para Brasília, visava-se ao futuro da Região Centro-Oeste. Ora,
esse modelo está exaurido, pois a cidade administrativa, prevista para o ano 2000 com 500 mil habitantes, se considerarmos a população do Entorno,
conta hoje com quase 3 milhões de habitantes.
Essa situação está insuportável. Os mananciais de
recursos hídricos estão hoje absolutamente comprometidos, o crescimento populacional está desordenado.
Sr. Presidente, essa proposta visa buscar uma
ação integrada, uma parceria entre as instâncias de
Poder: Governo do Distrito Federal e Governo do
Estado de Goiás. E por que a solicitação do regime
de urgência? Animamo-nos a solicitá-lo aos nobres
líderes que quase em unanimidade apoiaram esse
requerimento em razão da recente aprovação de
matéria idêntica pelo Senado da República, de autoria do líder do Govemo, Senador José Roberto Arruda, que a aprovou junto com o Senador [ris Rezende em regime de urgência.
Sr. Presidente, não seria pedir muito aos nobres líderes, que representam os partidos nesta
Casa, o apanhamento de matéria tão relevante. Para
quem, talvez, não tenha a consciência e a informação do que significa a explosão do crescimento desordenado nas cidades limítrofes do Distrito Federal,
comunico que ela está comprometendo cada vez
mais a qualidade de vida não só da população do
Plano Piloto, mas também das cidades do Entorno.
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Por isso, vejo um movimento para se pedir a
verificação. Espero que os líderes com essa intenção revejam seu posicionamento, até em homenagem
ao líder do Governo no Senado, que, por diversas vezes, tem participado de debates em plenário, defendeu
o assunto com todo o ardor e conseguiu sua aprovação com a rejeição de apenas um Senador.
Assim, espero seja aprovada a tramitação da
matéria em regime de urgência, com o compromisso
de minha parte de, no mérito, na semana que vem
ou daqui a dez dias, fazermos um trabalho intensivo
de discussões. Tomei conhecimento agora de que o
Ministro Antonio Kandir emitiu nota técnica sobre
esse projeto de lei. Estou absolutamente aberto para
receber as propostas de modificação para construir,
com os diversos líderes de partidos, um substitutivo
que possa superar eventuais inconstitucionalidades
suscitadas e algum vício de técnica legislativa, para
que possamos encontrar a melhor maneira de apresentar esta questão.
Comprometo-me, na semana que vem, atrabalhar no mérito, até porque o Relator da matéria na
Comissão de Finanças é o Deputado Osório Adriano,
que representa o PFL no Distrito Federal e tem conosco o éompromisso de trabalhar para a elaboração de
um substitutivo que incorpore as modificações.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Se houver unanimidade, submeteremos a questão à votação
simbólica; caso contrário, a votação será nominal.
O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex.• a palavra.
O SR. INOCêNCIO OUVEIRA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, este projeto de lei
complementar já foi apresentado quando o Presidente
da Câmara era o nobre Deputado Luís Eduardo.
S. Ex.- optou pela devolução do projeto devido à
sua inconstitucionalidade, uma vez que não competia
à Câmara dos Deputados legislar sobre esta matéria,
mas, sim, à Câmara Legislativa do Distrito Federal.
Em segundo lugar, região metropolitana pressupõe Municípios com autonomia, o que não é o
caso do Distrito Federal.
Por isso, Sr. Presidente, com toda nossa boa
vontade para melhor integração de Brasília com as
cidades-satélites, a Câmara dos Deputados não
pode dar urgência a projeto dessa natureza.
Sr. Presidente, faço neste momento um requerimento a V. Ex.1I para que encaminhe este assunto,
com a urgência devida, à Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, a fim de dar parecer acerca
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da constitucionalidade e juridicidade deste projeto.
Assim o Plenário poderá votar conscientemente, e o
Poder Legislativo, a Casa que faz as leis, não cometerá inconstitucionalidades.
Por isso, Sr. Presidente, o Partido da Frente Liberal fez um requerimento solicitando a retirada do
projeto. Quando Presidente desta Casa o nobre Deputado Luís Eduardo, S. Ex.· considerou a matéria
inconstitucional por entender que a Câmara Legislativa é que deveria legislar sobre essa matéria. Considerando ainda que região metropolitana pressupõe
Municípios autônomos, o que não é o caso do Distrito Federal, das cidades-satélites.
Em face de a matéria ser relevante, porque é
preciso uma região metropolitana para integrar a região, que V. Ex.!! envie este projeto à Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação pedindo urgência no parecer, a fim de votarmos a matéria com
consciência e para que a Câmara dos Deputados
possa mostrar sua responsabilidade quando elabora
leis para o País.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há, portanto, requerimento sobre a mesa, assinado pelos
nobres Líderes do PFL, do Governo, do PSDB e do
PMDB, nos seguintes termos,
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais solicitamos a retirada
do requerimento de urgência sobre o projeto PLC nll
_,
26/95.
Sala das' Sessões, - Inocêncio Oliveira Líder
do PFL - sandro Mabel Vice-Líder do Gov~rno Arnaldo Macieira, Vice-Úder do PSDB - Gedclel
Vieira Uma, Líder do Bloco Parlamentar
PMDBIPSDIPSL.
o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Esclaraço que o autor concorda.
SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Em votação o requerimento.

à

Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)
Apresentação de proposições.
Os Srs. Deputados que tenham proposições a
apresentar queiram fazê-lo.
APRESENTAM PROPOSIÇÕES OS
SENHORES:

CHICO VIGILANTE E OUTROS - Proposta de
emenda à Constituição que dá nova redação ao art.
37, inciso 11.
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ADHEMAR DE BARROS FILHO - Projeto de
lei que extingue disposições legais que asseguram
prisão especial e dá outras providências.
HAROLDO SABÓiA - Requerimento de informações ao Ministério dos Transportes sobre recursos destinados ao Estado do Maranhão para construção e conservação de rodovias.
LUIZ CARLOS HAULY E OUTROS - Proposta
de emenda à Constituição que dá nova redação ao
art. 17.
Proposta de emenda à Constituição que dá
nova redação ao inciso VII do art. 49.
JOÃO COSER - Indicação ao Ministério da Fazenda de prorrogação de prazo de adesão ao Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas - SIMPLES.
ARLINDO VARGAS - Indicação à Presidência
da República de adoção de medidas para criação de
grupo de trabalho para solução do problema dos
produtores primários.
ABELARDO LUPION E OUTROS - Proposta
de emenda à Constituição que dispõe sobre a instituição da Força Federal Temporária.
ALOYSIO NUNES FERREIRA E OUTROS Proposta de emenda à Constituição que dá nova redação ao art. 222.
PADRE ROQUE - Projeto de lei que dispõe
sobre transferências ex officio de estudantes de nível superior.
VALDECI OLIVEIRA - Requerimento de informações ao Ministério da Fazenda sobre a execução
da política nacional de crédito rural.
UBIRATAN AGUIAR E AÉCIO NEVES - Requerimento ao Presidente da Câmara dos Deputados de realização de sessão sole~e, dia 3 de ~ezembro, em homenagem ao arquiteto Oscar Nlerneyer e,~o transcurso. d~s ~ez ~no~ de tombamento
de Bra~lha como Patnmomo Hlstónco e Cultural da
Humamdade.
ROBSON ROMERO _ Projeto de lei que veda a
cobrança de taxa pela expedição de atestado de óbito.
FERNANDO FERRO E PEDRO WILSON Projeto de lei que determina segredo de justiça nos
crimes sexuais.
JARBAS LIMA - Recurso ao Presidente da Câmara dos Deputados contra decisão da Comissão
Especial da Reforma de Estrutura do Poder Judiciário, de indeferimento de questão de ordem formulada
pelo recorrente.
SANDRA STARLlNG - Projeto de lei que altera
a redação do inciso 111 do art. 13 da Lei nll 8.974, de
1995, e dá outras providências.
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LUIZ ALBERTO - Requerimento de informações ao Ministério de Minas e Energia sobre anistia a
funcionários da Petrobras.
Requerimento de informações à Presidência da
Petrobras sobre anistia a funcionários da empresa.
FERNANDO GABEIRA - Indicação ao Ministério das Relações Exteriores de realização de conferência internacional para discussão do fenômeno
das migrações internacionais.
Projeto de lei que impõe condições para a comercialização de alimentos geneticamente modificados.
PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL
Nº 456, DE 1997
(Do Sr. Chico Vigilante)
Dá nova redação ao art. 37, inciso 11,
da Constituição Federal.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do art. 60 da Constituição
Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto
constitucional:
Artigo único. O art. 37, inciso li, da Constituição
Federal, passa a vigorar com a seguinte redação:
MArt. 37. (...)
1- (...)
li - a investidura em cargos ou empregos públicos depende de aprovação prévia
em concurso público de provas ou de provas
e títulos, ressalvadas as nomeações para
cargo em comissão declarado em lei, sendo,
nestas, vedadas as nomeações por detentor
de mandato, de cargo de direção, de chefia ou
de representação na administração pública direta indireta e fundamental, de seus cônjuges,
companheiros(as) ou parentes até terceiro
grau, em suas respectivas áreas de atuação.
(•••)M
Justificação
A presente Proposta de Emenda Constitucional
tem por objeto a proibição, em todos os graus da administração pública, direta e indireta, da prática do
nepotismo. O Congresso Nacional deu um bom
exemplo no final do ano de 1996, ao aprovar, no
Projeto de Lei que tratava sobre o plano de cargos
dos servidores do Poder Judiciário Federal, dispositivo que vedava a nomeação, em cargos em comissão e em funções comissionadas, de McônjugeM,
companheiro ou parente até terceiro grau, inclusive,
dos respectivos membros ou juízes vinculados, salvo
a de o servidor ocupante de cargo de provimento
efetivo das carreiras judiciárias, caso em que a vedação é restrita à nomeação ou designação para
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servir junto ao Magistrado determinante da incompatibilidade. Esta redação, que hoje 'já é Lei, vez que
sancionada pelo Presidente da República, tem origem, por sua vez, no Regimento do Supremo Tribunal Federal (STF). Assim, o Judiciário Federal deve,
a partir de agora, funcionar sem as nomeações de
parentescos, que em geral configuram-se como prática contrária ao interesse pÚblico.
Para que haja uma uniformidade em nível da
administração pública direta, indireta ou fundacional,
de qualquer dos Poderes da União dos Estados do
Distrito Federal e dos Municípios, faz-se necessária
uma emenda à Constituição Federal para que em
seu art. 37 seja limitada a livre nomeação para cargos em comissão, no sentido de vedar detentor de
posto de direção na administração pública e efetuar
nomeação de parentescos.
A presente PEC visa, portanto, evitar fatos larnentáveis que vêm sendo objeto de manchetes na
imprensa de todo o País. Infelizmente, até mesmo
alguns do novos Prefeitos Municipais empossados
em 1º de janeiro último, já deram mostras que se utiIizarão do nepotismo, a bem dos interesses particulares e familiares dos administradores públicos, e em
detrimento aos interesses públicos.
Sala das Sessões, 10 de janeiro de 1997. Deputado Chico Vigilante.
Apense-se à PEC nº 257/95.
Em 25-3-97 • - Presidente.
Assinaturas confirmadas
Adão Pretto - Adelson Salvador - Ademir Lucas - Adhemar de Barros Filho - Adroaldo Streck Adylson Motta - Affonso Camargo - Agnelo Queiroz
- Airton Dipp - Albérico Cordeiro - Alcides Modesto
- Aldo Arantes - Alexandre Cardoso - Alexandre
Ceranto - Almino Affonso - Àlvaro Gaudêncio Neto
- Alzira Ewerton - Antônio Brasil - Antônio Feijão
- AntOnio Geraldo - Antônio Jorge - Arlindo Chinaglia - Armando Costa - Arthur Virgílio - Átila Lins
- B. Sá - Basílio Villini. - Benedito Domingos - Bonifácio de Andrada - Bosco França - Carlos Airton Carlos Alberto Campista - Carlos Magno - Carlos
Melles - Chicáo Brígido - Chico da Princesa - Chico
Vigilante - Cláudio Chaves - Confúcio Moura - Couraci Sobrinho - Coriolano Sales - Darci Coelho Darcísio Perondi - De Velasco - Domingos Leonelli
- Elias Murad - Eliseu Padilha - Emerson Olavo Pires - ~nio Bacci - Enivaldo Ribeiro - Esther Grossi
- Euripedes Miranda - Expedito Júnior - Fernando
Ferro - Fernando Zuppo - Feu Rosa - Francisco
Horta - Freire Júnior - Geraldo Pastana - Germano
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Rigotto - Gerson Peres - Gervásio Oliveira - Gilney
Viana - Gilvan Freire - Gonzaga Mota - Gonzaga
Patriota - Haroldo Sabóia - Hélio Bicudo - Hélio Rosas - Herculano Anghinetti - Hermes Parcianello Humberto Costa - Ivan Valente - Jaime Martins Jair Bolsonaro - Jair Meneguelli - Jair Soares - Jairo Carneiro - Jaques Wagner - Joana dArc - João
Almeida - João Coser - João Fassarella - João
Henrique - João Iensen - João Magalhães - João
Maia - João Mendes - João Paulo - José Augusto José Borba - José Carlos Lacerda - José Carlos
Vieira - José de Abreu - José Genoino - José Janene - José Luiz Crerot - José Machado - José Maurício - José Pimentel - José Pinotti - José Thomaz
Nonô - Luciano Castro - Luciano Zica - Luiz Alberto
- Luiz Buaiz - Luiz Gishiken - Luiz Mainardi - Magno Barcelar - Marcelo Déda - Márcia Marinho - Maria da Conceição Tavares - Maria Laura - Maria Valadão - Marta Suplicy - Miguel Rossetto - Milton
Mendes - Milton Temer - Murilo Domingos - Mussa
Demes - Nan Souza - Narcio Rodrigues - Nelson
Marquezelli - Nelson Otoch - Nelson Trad - Nilmário Miranda - Nilson Gibson - Noel de Oliveira Odacir Klein - Odílio Balbinotti - Orcino Gonçalves Oscar Andrade - Osmânio Pereira - Padre Roque Paes Landim - Paulo Bernardo - Paulo Feijó - Paulo Gouvêa - Paulo Heslander - Paulo Lima - Paulo
Paim - Paulo Ritzel - Paulo Rocha - Pedro Canedo
- Pedro Wilson - Raquel Capiberibe - Raul Belém Ricardo Heráclio - Ricardo Izar - Roberto Balestra Roberto Paulino - Roberto Pessoa - Roberto Rocha
- Roberto Valadão - Salomão Cruz - Saraiva Felipe
- Sebastião Madeira - Sérgio Barcellos - Sérgio
Carneiro - Severiano Alves - Silvernani Santos Sílvio Torres - Simão Sessirn - Simara Ellery - Teima de Souza - Tilden Santiago - Tuga Angerami Udson Bandeira - Ushitaro Karnia - Valdemar Costa
Neto - Vânio dos Santos - Waldomiro Fioravante Walter Pinheiro - Wilson Braga - Wilson Cignachi Wilson Cunha - Wolney Queiroz - Zaire Rezende Zila Bezerra
PROJETO DE LEI N2 2.900, DE 1997
(Do senhor Ademar de Barros Filho)
Extingue disposições legais que asseguram prisão especial e dá outras providências.
Art. 1ll Ficam revogados o artigo 295 e seus incisos e o artigo 437 do Código de Processo Penal
(Decreto-Lei nll 3.689, de 3 de outubro de 1941); a
Lei nll 799, de 1ll de setembro de 1949; a Lei nll
2.860, de 31 de agosto de 1956; a Lei nll 3.181, de
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11 de junho de 1957; a Lei nº 3.998, de 29 de novembro de 1961; o artigo 66 e respectivo parágrafo
único da Lei nº 5.250, de 9 de fevereiro de 1967 e
demais disposições em contrário, todos referentes
ao direito de prisão especial.
Art. 22 Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
O presente projeto de lei reproduz o Projeto de
Lei do Senado nll 75195, de autoria do ilustre Senador Eduardo Suplicy.
Esta proposta acaba de ser rejeitada pelo Senado Federal, por ampla maioria de votos, mas tenho absoluta certeza de que deveria ter sido aprovada por ser justa e necessária para atender o princípio de igualdade.
A Constituição brasileira estabelece que "Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza...·, portanto nada .mais justo que ao
cometer um delito o cidadão com ou sem curso superior, sendo operário ou doutor, seja detido igualmente, sem privilégios.
Os dispositivos legais que ora estamos propondo sejam revogados pela Câmara dos Deputados
concedem o privilégio da prisão especial a magistrados, Ministros de Estado, jornalistas, oficiais das
Forças Armadas, delegados e todos os que tenham
sido diplomados por qualquer das faculdades superiores da República.
Nossa opinião é que a concessão de privilégio
especial a estas pessoas está em total desacordo
com o princípio da igualdade.
Ora, se um cidadão transgrediu, cometeu um
delito tipificado pelo Código Penal, passa a ser um
criminoso e corno tal deve ser tratado, não importando se é banqueiro ou pedreiro.
Tenho certeza que a Câmara dos Deputados
será sensível a esta proposta aprovando-a o quanto
antes.
Sala das Sessões, 25 de maio de 1997. - Ademar de Barros Filho, Deputado Federal.

À Comissão; Constituição e Justiça
e de Redação.
Em 25-3-97. - Presidente.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N2 2.289, DE 1997
(Do Deputado Haroldo Sabóia)
Solicita informações ao Sr. Ministro
dos Transportes sobre o montante de recursos destinados ao Estado do Mara-
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nhão, para a construção e conservação
de rodovias.
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 22, da Constituição Federal, e na forma dos arts. 115 e 116 do Regimento Interno, solicito a Vossa Excelência que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas informações ao Sr. Ministro dos Transportes, sobre os seguintes quesitos:
a) Qual o montante dos recursos federais destinados ao Estado do Maranhão, pelo Ministério dos
Transportes, nos anos de 1995 e 1996, para conservação ou construção de rodovias?
b) Quais as rodovias ou trechos de rodovias
que foram submetidos a obras de conservação nos
anos de 1995 e 1996?
c) Quais as rodovias que foram construídas
nos anos de 1995 e 1996?
d) Quantos quilômetros de rodovias foram restaurados ou construídos nos anos de 1995 e 1996?
e) Quais as empresas que executaram as
obras de conservação ou construção de rodovias
nos anos referidos acima?
f) As contratações foram feitas diretamente
- pelo Ministério dos Transportes ou por órgãos vinculados ao mesmo?
g) se houve contratações realizadas por órgãos
do Govemo Estadual, com recursos repassados pelo
Governo Federal, quais foram e em que montante?
Sala das Sessões, 7 de março de 1997. - Deputado Haroldo sabóia.
Aprovo Ad referendum.
Em 25-3-97. - Presidente.
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 ,1997.
.
(Do Sr. Luiz Carlos Hauly e outros)
Dá nova redação ao arl 17 da Constituição Federal.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do art. 60 da Constituição
Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto
Constitucional.
Acrescente-se o seguinte inciso ao caput do
art. 17 da Constituição Federal:
"Art. 17............................•...................................
V - fidelidade partidária, nos termos da lei."
Em decorrência, exclua-se do § 12 do art. 17 a
expressão "fidelidade e", passando o dispositivo a
ter a seguinte redação:"§ 12 é assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura in-
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tema, organização e funcionamento, devendo seus
estatutos estabelecer norma de disciplina partidária."
Justificação
A prática tem demonstrado que as normas de
fidelidade partidária devem ser estabelecidas em lei,
não podendo ficar ao livre arbítrio de cada Partido,
sob pena de se repetirem episódios com fins específicos, ocasionais e oportunistas, sem que os parlamentares e agremiações envolvidos sofram qualquer
punição.
O estabelecimento de normas gerais de fidelidade partidária, em lei própria, contribuirá para o fortalecimento dos Partidos Políticos e do próprio Poder
Legislativo.
Sala das Sessões, 25 de março de 1997. - Deputado Luiz Carlos Hauly.
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 ,DE 1997
(Do Sr. Luiz Carlos Hauly e outros)
Dá nova redação ao inciso VII do art.
49 da Constituição Federal.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do art. 60 da Constituição
Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto
constitucional:
Dê-se a seguinte redação ao inciso VII do art.
49.
"Art. 49
.
VII - fixar idêntica remuneração para os Deputados Federais e os Senadores, e cada legislatura,
para a subseqüente, bem como fixar limites a ela relacionados, para a remuneração dos Deputados Estaduais e Distritais e dos Vereadores, observado o
que dispõem os arts. 150, li, 153, 11I e 153, § 22, I;
Justificação
Na prática, a autonomia deferida às Assembléias Legislativas, à Câmara Legislativa do Distrito
Federal e às Câmaras Municipais tem ensejado abusos e distorções incompatíveis com as finanças dos
respectivos Estados e Municípios, que, afinal, são
custeados pelos contribuintes.
Assim, devem ser fixado pelo Congresso Nacional limites para a remuneração dos Deputados
Estaduais e Distritais e dos Vereadores, relacionados com a remuneração dos Deputados Federais e
Senadores.
Sala das Sessões, 25 de março de 1997. - Deputado Luiz Carlos Hauly.
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INDICAÇÃO Ni 788, DE 1997
(Do Sr. João Coser)
Sugere a prorrogação de prazo para
adesão ao Simples, Institurdo pela Lei ni
9.317, de 1996.
Excelentíssimo Sr. Ministro da Fazenda:
1) Considerando o disposto no § 411, do art. 811,
da Lei nll 9.317/96, que instituiu o Sistema Integrado
de Pagamento de Imposto e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte;
2) Tendo em conta, a aceitação que vem tendo
este sistema de arrecadação por parte dos Micro e
Pequenos empresários;
3) E, também, que uma grande parte das prefeituras municipais ainda não conseguiram formalizar sua adesão ao Sistema, entendemos da necessidade de prorrogação do prazo originalmente estabelecido na lei em, pelo menos, por mais 60 (sessenta) dias.
Sala das Sessões, 25 de março de 1997. _ Deputado João Coser.
'
Publique-se. Encaminhe-se.
Em 25-3-97 _ Presidente.
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Que Sua Excelência determine ao Senhor Ministro da Agricultura e do Abastecimento, a criação
de um Grupo de Técnicos para viabilizar e solucionar definitivamente o grave problema dos produtores
que se obrigaram a lançar mão dos estoques de
E.G.F e A.G.F. como única forma de se manterem
na atividade produtiva.
Justificação

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I, e § 111, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro
a V. Ex.I. seja encaminhada ao Poder Executivo a
Indicação em anexo, sugerindo a prorrogação do
prazo para adesão ao Simples.
Sala das Sessões, 25 de março de 1997. - Deputado João Coser.
INDICAÇÃO Ni 789197

Em virtude dos graves problemas que atingiram os produtores, acreditamos que somente um
prazo de 10 (dez) anos para reposição dos estoques
e substituindo a garantia em produto por penhor ou
hipoteca, estaria assim, assegurando ao Govemo,
ou ao credor, o recebimento de uma dívida hoje, totalmente incerta.
Todos sabemos que da atividade primária, a lavoura de arroz foi a mais atingida, mas sofreram todos os cultivos com a desorganização desta indispensável atividade.
A falta de uma política agrícola definida, as altas taxas de juros, os índices ilegais nos financiamentos, a falta de crédito, as importações, o aviltamento de preços e os congelamentos, é que foram
as causas que levaram os bons produtores a lançarem mão dos estoques.
Cabe-nos destacar que a falta de solução ao
problema dos estoques impedirá o acesso dos produtores a qualquer programa de recuperação do setor primário.
Salientamos que não desejamos perdoar as dívidas dos armazenadores. Queremos, sim, proporcionar oportunidades para que o Govemo receba o
que lhe é devido e que, os produtores, possam fazer
a terra produzir.
Sala de Sessões, 25 de março de 1997. - Deputado Arlindo Vargas, Vice-Líder do PTB.
Publique-se. Encaminhe-se.
Em 25-3-97. - Presidente.

Indicação ao ExcelentCssimo Senhor
Presidente da República, a adoção de
medidas para a criação de um Grupo de
Trabalho para solucionar o problema dos
produtores primários.
Senhor Presidente:
O Deputado que esta subscreve, de acordo
com o Art. 100, § 111 e Art. 113, inciso I, do Regimento Intemo, propõe que após lida e aprovada pelo plenário, seja sugerido ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República, a adoção da seguinte providência.

REQUERIMENTO
(Do Senhor Arlindo Vargas)
Requer o envio de Indicação ao Presidente da República, a adoção de medidas para a criação de um Grupo de Trabalho para solucionar o problema dos
produtores primários.
Senhor Presidente:
Nos termos do artigo 113, inciso I, e § 111, do
Regimento Intemo da Câmara dos Deputados, requeiro a Vossa Excelência seja encaminhada ao Poder Executivo a Indicação em anexo, sugerindo a

REQUERIMENTO
(Do Sr. João Coser)
Requer o envio de indicação ao MInistério da Fazenda, relativa ao Simples.
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adoção de medidas para a criação de um Grupo de
Trabalho para solucionar o problema dos produtores
primários.
Sala das Sessões, 25 de março de 1997. - Deputado Arlindo Vargas.
PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL
Dispõe Sobre a Instituição de Força
Federal Temporária
Art. 12 O art. 144 é acrescido do parágrafo 9º
com a seguinte redação:
Art. 144
.

§ 92 As Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, através de suas Unidades, poderão ser
constituídas em Instituição Federal Temporária, denominada de Guarda Nacional, designadas pelos
respectivos Governadores, mediante convênio entre
a União e os entes Federados e serão convocadas
pelo Presidente da República, nos termos da Legislação específica, e nas seguintes condições:
I - nas situações previstas no caput do art.
136, antecedendo a decretação do Estado de Defesa ou durante a vigência dele;
11- no Estado de Sítio;
111 - comunicação ao Congresso Nacional, dentro de quarenta e oito horas após o acionamento da
Guarda Nacional, que decidirá por maioria absoluta
no prazo de quinze dias. Havendo rejeição, cessa
imediatamente a convocação;
IV - o decreto que ativar a Guarda Nacional
determinará o tempo de sua duração, bem como especificará a área de atuação;
V - o tempo de duração da convocação não
poderá ser superior a sessenta dias, podendo ser
prorrogado por urna vez, por igual período, se persistirem as razões que justificaram a sua convocação.
Justificação
O Brasil é um País continental e tem sido evidente a falta de dispositivos legais que permitam
urna coordenação de uma ação de polícia em âmbito
federal, preservando-se o princípio federativo e dentro do Estado democrático de Direito. Dessa forma
impõe-se a convocação da Guarda Nacional como
urna fase preliminar à decretação do estado de defesa, do estado de sítio e do emprego das Forças Armadas, visando sanar uma situação de anormalidade local ou que atinja vários Estados e que demande
urna ação da União.
Não temos no País uma Guarda Nacional, uma
força especializada em ações típicas de policiamen-
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to ostensivo, sem que se tenha que recorrer as próprias Forças Armadas, dessa forma entendemos ser
necessário a criação da Guarda Nacional com aproveitamento dos contingentes das Polícias Militares e
Corpos de Bombeiros Militares, instituições previstas
na constituição e capacitadas nessas ações, que
destinariam uma unidade especializada, que além
de suas atribuições no Estado membro durante a
normalidade, poderiam ser deslocadas para emprego em todo o território nacional.
Acrescenta-se, ainda, que os países desenvolvidos, tanto das Américas, como da Europa, já contam com instituições semelhantes, como o Canadá,
Estados Unidos, Espanha, Alemanha e outros.
Mantivemos a obrigatoriedade da comunicação
da convocação ao Congresso Nacional para que a
medida seja transparente e o Poder Legislativo possa exercer a sua função fiscalizadora.
Finalmente, deixamos a coordenação da Guarda Nacional para o Ministério designado pelo Presidente da República respeitando-se a autonomia administrativa do governo federal e evitando-se possíveis conflitos de competência, uma vez que aquela
pode ser empregada em portos, aeroportos ou qualquer espaço territorial que demande urna atuação que
tenha a ação coordenadora conjunta da Marinha, Exército, Aeronáutica, Polícia Federal ou outros órgãos.
Sala das Sessões, 25 de março de 1997. - Deputado Abelardo Luplon.
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 455, DE 1997
(Do Sr. Aloysio Nunes Ferreira e outros)
Dá nova redação ao art. 222 da
Constituição Federal.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do art. 60 da Constituição
Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto
constitucional:
Art. 1º O art. 222 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação, suprimidos
seus §§ 12 e 22 :
•Art. 222. A propriedade de empresa
jornalística e de radiodifusão é privativa de
brasileiros natos ou naturalizados há mais
de dez anos, ou de empresas constituídas
sob as leis brasileiras, que tenham sede e
administração no País e cuja titularidade de
pelo menos 70% (setenta por cento) do capital total e votante pertença nominalmente a
brasileiros natos ou naturalizados há mais
de dez anos:
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Art.
Esta emenda constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
A presente Proposta de Emenda a Constituição
tem por finalidade precípua permitir a participação de
pessoas jurídicas no capital social de empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
sem as restrições impostas atualmente pelo texto constitucional, mantida apenas a vedação quanto à pessoa
jurídica cuja titularidade do capital social pertença
em mais de 30% (trinta por cento) a estrangeiros.
Hoje, como regra geral, não se admite a participação de pessoa jurídica no capital de empresas jornalísticas ou de radiodifusão. Abre-se a porta, contudo, à entrada de partidos políticos e de sociedades
cujo capital pertença exclusiva e nominalmente a
brasileiros, desde que não ultrapassem o limite de
3QOk (trinta por cento) do capital social das empresas.
Não obstante os dignos propósitos que motivaram o legislador constituinte brasileiro na elaboração
do dispositivo em comento - permitir a identificação
plena dos operadores dos veículos pelo governo e
concorrentes e impedir o ingresso do capital estrangeiro na área de comunicação - vemos que a sistemática atual, passados mais de oito anos da promulgação da Constituição, tem acarretado mais ônus
que benefícios.
Dentre os principais prejuízos causados pela
atual disposição inconstitucional, verifica-se a inibição de parcerias e de ingresso de capitais de risco,
M
a impossibilidade de formação de Mholdings , a diminuição de Iiquidez das participações societárias e a
diminuição do fluxo de ações nas bolsas de valores.
Tais problemas dificultam a capitalização das empresas de comunicação, comprometendo, consequentemente, sua competitividade, inibindo o mercado de trabalho dos jornalistas e dernais profissionais do setor.
O que propomos, em suma, é a capitalização
das empresas de comunicação, abrindo o caminho
para trazer mais dinheiro, na forma de capital de risco, para fazer jornalismo. Hoje, as empresas jornalísticas controladas por grupos familiares, tolhidas
por um regimento pré-capitalista, são fadadas, para
que capitalizarem, a recorrer a empréstimos proibitivos ou a lançarem-se em empreendimentos laterais
ao jomalismo, o que, sem dúvida, conspira contra a
qualidade do trabalho da imprensa.
A independência da imprensa parece-nos um
ponto crucial. Atualmente, na relação com os anunciantes - livres para se capitalizarem por todos os
meios, no Brasil ou no Exterior -, a empresa jomalís-
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tica, de mãos atadas pelas regras atuais, é a parte
mais fraca. É óbvio que empresas saudáveis e capitalizadas são potencialmente empresas independentes. E não seria nem preciso dizer dos prejuízos
causados à sociedade por veículos de comunicação que
não exerçam seu papel com a necessária isenção.
Quanto ao capital estrangeiro a princípio não
vislumbramos óbices ao seu ingresso nas empresas
jornalísticas e de radiodifusão. E aqui aplicam-se os
mesmos argumentos utilizados anteriormente com
relação à participação de pessoas jurídicas no capital social dessas empresas.
sabemos contudo, tratar-se de uma questão que
suscita ainda muita polêmica e desperta paixões, razão pela qual a prudência política recomenda, na abertura do debate, limitarmos sua participação ao máximo
de 30% (trinta por cento) do capital total e votante das
empresas jornalísticas e de radiodifusão. É preciso
ponderar também o argumento freqüentemente invocado a favor da limitação proposta, de que encontramos em diversos países algum qx, de restrição ao i1gIesso de capital estrangeiro nas et11JI'9S8S de COITU'licação.
Assim sendo não encontramos argumentos racionais ou razões políticas ponderáveis que justifiquem as restrições constantes dos parágrafos 12 e
22 do art. 222 da Constituição Federal, especialmente hoje em dia, quando está em curso no Brasil um
vasto processo de mudanças nas relações entre o
Estado e as ordem privada.
Sala das Sessões, 21 de março de 1997. - Deputado Aloysio Nunes Ferreira.
Apense-se à PEC n2 203195
Em 25-3-97. _ Presidente.
Assinaturas Comfirmadas:
Adhemar de Barros Filho - Adylson Motta - AIbérico Filho _ Alberto Goldman _ Alcione Athayde _
Aldo Arantes _ Alexandre Cardoso _ Almino Affonso
- Aloysio Nunes Ferreira - Aníbal Gomes - Antonio Brasil - Antonio dos Santos - Arlindo Vargas Armando Abílio - Armando Costa - Arnaldo Faria
de Sá - Arnaldo Madeira - Aroldo Cedraz - Arthur
Virgílio - Ary Kara - Atila Lins - Augusto Farias
Augusto Nardes - Ayres da Cunha - Basílio Villani
- Benedito de Lira - Benedito Domingos - Carlos
Nelson - Chicão Brígido - Cláudio Cajado - Confúcio Moura - Corauci Sobrinho - Coriolano Sales
- Cunha Lima - Dalila Figueiredo - Danilo de Castro - De Velasco - Dejanadir Dalpasquale - Delfim
Netto - Djalma de Almeida Cesar - Duilio Pisaneschi - Edinho Araújo - Edinho Bez - Eduardo Jorge
- Elcione Barbalho - Elias Murad - Eliseu Padilha
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- Elton Rohnelt - Eraldo Trindade - Euler Ribeiro Fausto Martello - Félix Mendonça - Fernando Gabeira - Fernando Zuppo - Francisco Horta - Freire
Júnior - Geddel Vieira Lima - Germano Rigotto Gerson Peres - Gilvan Freire - Giovanni Queiroz Haroldo Sabóia - Henrique Eduardo Alves - Heráclito
Fortes - Hugo Rodrigues da Cunha - Ibrahim Abi-Ackel- Inocêncio Oliveira - Ivandro Cunha Uma - Jaime
Fernandes - Jair Soares - Jairo Azi - Jairo Carneiro Jaques Wagner - João Coser - João Faustino - João
Magalhães - João Mellão Neto - João Thomé Mestrinho - Jonival Lucas - Jorge Tadeu Mudalen - Jorge
Wilson - José Aníbal - José Carlos Aleluia - José de
Abreu - José Genoíno - José Lourenço - José Luiz
Clerot - José Rezende - José Rocha - Jovair Arantes
- Júlio Redecker - Jurandyr Paixão - Leônidas Cristino - Leur Lomanto - Udia Quinan - Luciano Castro Luís Eduardo - Luiz Braga - Luiz Carlos Hauly - Luiz
Máximo - Luiz Moreira - Luiz Piauhylino - Magno Bacalar - Maluly Netto - Marçal Filho - Marcelo Déqa Marcelo Teixeira - Márcio - Reinaldo Moreira - Marcos Urna -. Marinha Raupp -:- Maurício Najar - Ma~ro
Lopes - Milton Temer - MOls~ Ben~by - Moreira
Franco - Mussa Demes - Nair Xavier Lobo - Nan
Souza - Nelson Marchezan - Nelson Otoch - Nelson
Trad - Nestor Duarte - Ney Lopes - Nilson Gibson Nilton Baiano - Noel de Oliveira - Odacir Klein - 0deIm0
Leão - Osmânio Pereira - Osvaldo Biolchi - Osvaldo
Coelho - Paes Landim - Paudemey Avelino - Paulo
Gouvêa - Paulo Heslander - Paulo Uma - Pedro Corrêa
- Pedro Novais - Pedro Valadares - Pedro Yves - PhiIemon Rodrigues - Ricardo Rique - Rita camata - Robério Araújo - Roberto Brant - Roberto Valadão - Robson Tuma - Rodrigues Palma - RomeI Anizio - Ronaldo
Perim - Rubem Mecidina - Salomão Cruz - Salvador
Zirrtlaldi - Sandro Mabel- saraiva Felipe - sarney Rho
- saulo Queiroz - Serafim Venzon - Sérgio Arouca Sérgio Naya - Severino Cavalcanti - Sílvio Pessoa - SOvia Torres - Simão Sessim - Simara Ellery - Tetê
Bezerra - Ushitaro Kamia - Vadão Gomes - Vicente Arruda - Vicente Cascione - Vilmar Rocha - Wagner Rossi - Wagner Salustiano - Wilson Campos Wilson Cignachi - Zaire Rezende - Zulaiê Cobra.
PROJETO DE LEI Nll 2.901, DE 1997
(Do Sr. Padre Roque)
Dispõe sobre transferência ex offlcio de estudantes de nível superior.
O Congresso Nacional decreta:
2

•

••

•

Art. 1 Será concedida transferência entre Instl· superior,
.
tuições de ensino
em quaIquer época do
ano e independentemente da existência de vaga:
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I - para instituições vinculadas a qualquer sistema de ensino, quando se tratar de servidor público
federal, civil ou militar, e seus dependentes, quando
requerida em razão de comprovada remoção ou
transferência de ofício que acarrete mudança de residência para o município onde se situa a instituição
recebedora ou para localidade próxima desta;
11 - para instituições vinculadas ao sistema estadual, quando se tratar de servidor público estadual
e seus dependentes, se requerida na condição prevista no inciso anterior.
Art. 22 A transferência far-se-á entre cursos voltados para a mesma formação profissional, observadas prioritariamente as componentes curriculares diretamente derivadas das diretrizes curriculares gerais estabelecidas pela Câmara de Ensino Superior
do Conselho Nacional de Educação, na forma do
disposto no art. 92, § 22, NCN, da Lei n2 4.024, de 20
de dezembro de 1961, alterada pela Lei n2 9.131, de
24 de novembro de 1995.
Art. 32 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 42 Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
Trata-se de estabelecer uma regra clara para
as transferências de estudantes decorrentes de remoção ou transferência ex offlcio de servidores públicos, prevista no parágrafo único do art. 49 da recentemente aprovada Lei n2 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases
da educação nacional.
A matéria está a reclamar urgente ordenamento jurídico, na medida em que se encontrava regulada pela Lei n2 7.037, de 5 de outubro de 1982, ora
revogada pela nova lei da educação.
Sendo, portanto, questão do mais elevado interesse para os servidores públicos e seus dependentes, estou convencido de que a iniciativa há de
contar com o apoio dos ilustre Pares.
Sala das Sessões, 25 de maio de 1997. - Deputado Padre Roque.
A
PL 22 871/97
pense-se ao
n.
.
Em 25-3-97. - Presidente.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nll 2.2901~ 99! .
(Do Sr. Valdecl Oliveira)
Solicita Informações ~o Minis~ério
da Fazenda sobre a execuçao da Pohtica
N·
I d C édit R
I
aCiona e r
o ura.
Senhor Presidente,
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Considerando a necessidade da plena informação para o andamento eficaz da atividade parlamentar, requeiro de acordo com o artigo 50, § 22 da
Constituição Federal e, na forma do artigo 115, inciso I, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, que sejam solicitadas ao senhor Pedro Sampaio Malan, Ministro de Estado da Fazenda, as seguintes informações:
1. Operações de crédito concedidas sob o amparo da política de crédito rural, anualmente, no período de 1986 e 1996, informando especificamente:
os volumes de financiamentos concedidos, por atividade, finalidade, fonte de recursos, porte do produtor
e unidade federada, expressos em valores de dezembro de 1996.
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Aprovo Ad referendum.
Em 25-3-97. - Presidente.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
dos Deputados
Requeremos, na forma do art. 68, do Regimento Interno, a realização de uma Sessão Solene no
dia 3 de dezembro de 1997, para homenagear o Arquiteto Oscar Niemeyer e os dez anos do tombamento de Brasília como Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade.
Plenário Ulysses Guimarães, 25 de março de
1997. - Deputado Ubiratan Aguiar.

sos em que o falecido apresente sintomas de morte
não natural como acidentes ou agressões físicas ou
qualquer outro sintoma em que seja necessário autópsia pelo Instituto Médico Legal, onde será este
Instituto o emissor do referido atestado de óbito.
Art. 3º A inobservância do disposto nos artigos
anteriores sujeitará o infrator ao pagamento de multa
de R$3.000,OO (três mil reais), que serão depositadas em uma conta especial e terá como destino final
o Instituto Médico Legal do estado, para financiar
equipamentos e materiais médicos hospitalares, indispensáveis à consecução das autópsias, inclusive
equipamentos científicos que se façam necessários.
Art. 42 No caso de reincidência, a multa será
aplicada em dobro, e quando da sua inadimplência,
terá força igual a qualquer taxa pública estadual não
paga, cabendo aí, os trâmites legais para sua cobrança, com as sanções previstas em lei, tanto para
pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado.
Art. &' Fica estabelecido que o Prooon estadual,
mediante denúncia do prejudicado referente a objeto
desta lei, fará de imediato a cobrança devida que será
quitada mediante pagamento por documento da dívida
ativa do seu referente estado onde o infrator terá que
apresentar cópia de sua quitação ao referido órgão.
Art. 62 Nos municípios onde não tenha escritório do Procon, esta denúncia será feita nos escritórios de representação do mesmo órgão, e ainda na
sua falta, a qualquer órgão estadual ou autarquias
públicas federais ou estaduais.
Art. 72 O Poder Executivo, ouvido o Ministério
da Saúde, regulamE;!ntará esta Lei no prazo de sessenta dias, dispondo, também, sobre a forma de fiscalização de seu cumprimento.
Art. 82 Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 92 Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Sessões,

PROJETO DE LEI NSl 2.902, DE 1997

Justificação

Justificação
O Requerimento visa reunir informações que
permitam a análise mais apurada da política de crédito rural. De posse dessas informações, disporemos
de condições para a melhor intervenção de nosso
mandato, no Parlamento e nos movimentos sociais,
no tocante aos impactos da política de crédito sobre
a performance da agricultura brasileira no período
considerado.
Sala das Sessões, 25 de março de 1997. - Deputado Valdeci Oliveira (PT/RS).

Veda a cobrança de taxa pela especificação de atestado de óbito.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 É vedada a cobrança de qualquer taxa
pela expedição de atestado de óbito, em qualquer situação, inclusive a sua cobrança em cartório pela
emissão das certidões de óbito.
Art. 22 Com o falecimento do paciente, desde
que o mesmo tenha sido consultado pelo menos
uma vez, a Instituição ou Médico, ficam obrigados a
fornecer o atestado de óbito, ressalvando-se os ca-

Muitos médicos, hospitais, clínicas e similares
em todo o País, especialmente nas capitais dos estados e grandes metrópoles, cobram da família de
pacientes que neles venham a falecer, taxas, algumas vezes de valor elevado, pela expedição de atestado de óbitos.
Evidentemente, sem esse documento, o óbito
não poderá ser registrado em cartório competente,
que também cobra uma outra taxa para a emissão
da certidão de óbito, e conseqüentemente, o corpo
do de cujos não poderá ser enterrado.
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Por essa razão, mesmo pessoas desprovidas de
recursos financeiros acabam pagando por estas taxas,
sacrificando ainda mais as famnias envolvidas.
Nessa conformidade, como forma para estirpar
de vez esse pernicioso procedimento cometido por
muitos médicos e hospitais, de nosso meio, a maneira mais eficaz é determinar, em lei, a vedação à cobrança em questão.
Esperamos, destarte, que a iniciativa venha a
merecer acolhimento.
Sala das Sessões, 25 de março de 1997. Robson Romero, Deputado Federal, PSDB/RJ.
Apense-se ao PL n' 346195.
Em 25-3-97. - Presidente
PROJETO DE LEI N!l2.903, DE 1997
(Do Sr. Fernando Ferro)
Determina segredo de Justiça nos
crimes sexuais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 O art. 225, do Decreto-Lei nº 2.848, de 7
de dezembro de 1940 - Código Penal, passa a vigorar acrescido do seguinte § 32:
·Art. 225.........•......................................

§ 32 Aos crimes referidos no caput
deste artigo aplicar-se-á o segredo de justiça, desde a fase de investigação policial.·
Art. 22 Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 32 Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
As vítimas de crimes sexuais, além da violência sofrida, têm de conviver com a humilhação causada pela apuração do fato.
É por isso que as estatísticas apontam que a
grande maioria das vítimas de crimes sexuais calase para evitar o vexame e o constrangimento que o
processo trará.
Os covardes criminosos é que se beneficiam
com esse silêncio, sentindo-se mais à vontade para
cometerem outros crimes.
Assim, estamos apresentando o presente Projeto de Lei e contamos com o apoio de nossos ilustres Pares no sentido de sua aprovação.
Sala das Sessões, 25 de março de 1997. - Deputado Fernando Ferro.
Apense-se ao PL n 2 4.429194.
Em 25-3-97. - Presidente

Quarta-feira 26 08017

Excelentrssimo Senhor Presidente da Câmara
dos Deputados
RECURSO N2 140
Senhor Presidente
Trata-se o presente de recurso contra a deci;.
são de indeferimento, pelo Presidente da Comissão
Especial da Reforma de Estrutura do Poder Judiciário, de questão de ordem apresentada por este parlamentar em relação ao Substitutivo oferecido pelo
ilustre Deputado-Relator Jairo Cameiro às Propostas
de Emenda Constitucional nºs 96-A/92 e 112-A/95.
Tais Propostas de Emenda visaram a introduzir, na vigente Constituição Federal, modificações tópicas no Capítulo que trata do Poder Judiciário, bem
assim instituir sistema de controle extemo à Magistratura.
Considera-se que a emenda a qualquer projeto
legislativo, segundo o direito pátrio, é uma proposição apresentada como acessória de outra. A emenda substitutiva é a proposição apresentada como sucedânea a outra e tomará o nome de ·substitutivo·
quando abranger o projeto no seu conjunto (Regimento Intemo, art. 118, § 4º). Mas ela, também, a
emenda substitutiva, é acessória da proposição que
visa a substituir, porque da mesma natureza da
emenda, e assim tratada pelo Regimento Intemo
(art. 118 e sua remissão ao art. 138).
Ora, a proposta legislativa inicial é a que determina a matéria e os interesses que deverão ser regulamentados. A emenda substitutiva, ao contrário,
tem como objeto apenas o modo de regular a matéria. A escolha da matéria e dos interesses refogem
ao poder de emendar.
Assim, não serão aceitas emendas ou substitutivos que não sejam rigorosamente pertinentes à
proposição inicial.
O Substitutivo em exame desbordou, enormemente, das Propostas de Emenda em que busca arrimo, sendo imprestável, assim, data venia, para o
objetivo que pretende. É novo projeto e, como tal, só
poderá ser considerado como peça inicial de um
novo procedimento legislativo.
Tendo sido indeferida a questão de ordem que
propus no sentido de se rejeitar liminarmente o
Substitutivo proposto, com base no art. 57, inc. XXI,
c/c o art. 17, inc. 111, alínea "f" do Regimento Interno
desta Casa.
Entendendo Vossa Excelência de não dar provimento a este recurso, desde já requeiro, nos termos e para os efeitos do disposto no art. 125 do Regimento Interno, seja ele levado à apreciação do
Plenário desta Casa.
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Sala da Comissão, ~9 de março de 1997. - Deputado Federal Jarbas Lima.
COMISSÃO ESPECIAL SOBRE A REFORMA
DE ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO
Questão de Ordem
1. Introdução
As propostas de Emenda Constitucional nll 96Al92, de autoria do Deputado Hélio Bicudo, e nll 112Al9S, de autoria do Deputado José Genoíno, ambas
com trânsito na Comissão de Constituição, Justiça e
de Redação da Câmara dos Deputados, onde obtiveram parecer por sua admissibilidade, visam, em
síntese, a introduzir modificações tópicas no Capítulo que trata do Poder Judiciário. Ambas foram aproveitadas para dar início a reforma da Constituição
através de Substitutivo do Relator, ilustre Deputado
Jairo Carneiro, o qual, nessa proposição, decidiu-se
pela alteração substancial e quase integral de todo o
Capítulo em exame. Diante dessa situação, entendeu-se conveniente o exame não só da forma adotada para o processamento da pretendida reforma
constitucional que, data maxlma venla, esbarra de
maneira irremediável contra a Constituição e o Regimento Intemo, como também do próprio conteúdo
do Substitutivo, dada a sua invencível inconstitucionalidade, tanto formal como material, ferindo cláusulas pétreas e investindo contra vedações explícitas e
implícitas da Carta Política.
É o que se pretende demonstrar, com o apoio,
inclusive, do ilustre Ministro da Justiça, em discurso
proferido nesta Casa ao tempo do processo de revisão constitucional, onde, a par de considerações de
ordem doutrinária de todo em todo confortadoras da
posição que aqui se defende, recomendava que tais
observações, no exame da reforma constitucional,
fossem examinadas ·com a isenção científica e com
a serenidade que as proporções da anunciada crise
exigem,· referindo-se, em particular, aos problemas
surgidos com a revisão do tempo de duração do
mandato presidencial.
É com essa isenção e com essa serenidade
que se pretende expor o terna.
2. Limites Formais do Substitutivo
As Propostas de Emenda Constitucional nll 96Al92, de autoria do Deputado Hélio Bicudo, e n2 112Al9S, de autoria do Deputado José Genoíno, visam,
em síntese, a introduzir modificações tópicas no Capítulo que trata do Poder Judiciário e instituir sistema
de controle externo à Magistratura.
Para melhor análise fática do Substitutivo oferecido à Comissão Especial da Reforma de Estrutura
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do Poder Judiciário pelo ilustre Deputado-Relator
Jairo Carneiro, é preciso relembrar alguns conceitos
doutrinários. Esses conceitos, brevemente referidos
de início, serão longamente analisados no item 3
deste trabalho, atinente à verificação dos aspectos
de inconstitucionalidade formal.
A emenda a qualquer projeto legislativo, segundo o direito positivo brasileiro, é uma proposição
apresentada como acessória de outra. A emenda
substitutiva é a proposição apresentada como sucedânea a outra e tomará o nome de ·substitutivo·
quando abranger o projeto no seu conjunto. Convém
lembrar que a proposta legislativa inicial é a que determina a matéria e os interesses que deverão ser
regulamentados. A emenda substitutiva, ao contrário, tem como objeto apenas modo de regular a matéria. A escolha da matéria e dos interesses refoge
ao poder de emendar. Assim, não serão aceitas
emendas ou substitutivos que não sejam rigorosamente pertinentes à proposição inicial. A inobservância ou descumprimento desse preceito implicará na
devolução da emenda ou do substitutivo ao autor do
projeto legislativo, que só poderá apresentá-los
como proposição autônoma, sujeita a todas as fases
do procedimento legislativo. É bom frisar que, se a
emenda contiver regulamentação de outra matéria,
vale dizer, não abrangida pela proposição inicial, há
desfiguração de sua natureza: de emenda passa a
projeto de lei.
Nesse caso, em face da desfiguração provinda
da emenda ou do substitutivo, não há como se aproveitar as etapas já consumadas do procedimento legislativo do projeto original.
O Substitutivo do Deputado-Relator Jairo Carneiro, apesar da justeza de parte de seu conteúdo,
interferiu na escolha da matéria e na escolha de interesses já determinados pelo e no projeto original. Ao
ultrapassar os limites objetivos e subjetivos da vontade dos autores da Proposta de Emenda Constitucional nll 96192, tratando de matérias estranhas e impertinentes - o que é vedado no processo legislativo
-, o Substitutivo tomou-se imprestável como tal.
Passa-se a examinar os dispositivos do substitutivo que ultrapassam os limites impostos pelo projeto original.
2.1. No artigo 93.
a) Pretende o autor da proposta original, Deputado Hélio Bicudo, dar nova redação ao art. 93 da
Constituição Federal, que estabelece princfpios a serem observados no Estatuto da Magistratura. Objetiva tão-somente alterar os princípios quanto ao ingresso na carreira, critérios de promoção dos magis-
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trados, critérios de classificação das comarcas e
graus de jurisdição.
b) O Substitutivo ultrapassa esses limites ao introduzir matérias e interesses estranhos à propostas,
nos seguintes incisos:
- inciso V: fixação de subsídios dos magistrados;
- incisos VI e VII, VIII e IX: concessão da aposentadoria e proventos do magistrado;
- inciso X; autorização para o magistrado a residir fora da Comarca;
- inciso XI: atribuição de relevância à vinculação do juiz à Comarca;
- inciso XIII: perda do cargo por interesse público e motivo disciplinar;
- inciso XIV: publicidade e fundamentação dos
julgamentos e das decisões administrativas e outras
de qualquer natureza;
- inciso XV: constituição do órgão especial;
- inciso XVI: eleição dos órgãos diretivos dos
Tribunais;
- inciso XVII: vedação à prática de nepotismo;
- inciso XVIII: ininterrupção dos trabalhos dos
órgãos do Poder Judiciário;
- parágrafo primeiro: criação de etapa obrigatória do processo de vitaliciamento: aprovação em
curso oficial de preparação à magistratura;
- parágrafo segundo: introdução de novos requisitos para permuta e remoção.

2.2. No artigo 95.
a) O artigo 95 da Constituição trata das garantias da Magistratura e seu parágrafo único das vedações. O proponente da Emenda Constitucional condiciona a aquisição da vitaliciedade à aferição por
Conselho Especial integrado por um membro do
Conselho Superior da Magistratllla, um representante do Ministério Público e um representante
da OAB. Amplia a vedação no que diz respeito a
pronunciamentos de natureza político-partidário.
b.1) O Substitutivo, ao invés de disciplinar tãosomente o modo de aquisição da vitaliciedade, matéria já delimitada no processo original, introduz alterações nas demais garantias:
- inciso 11: trata da inamovibilidade, que fica sobremaneira vulnerada;
- inciso 111: trata da irredutibilidade de subsídios
em substituição a vencimentos.
b.2) O Substitutivo também trata de outras vedações, contrariando o interesse e a vontade da proposta original, que se limitou a ampliar a proibição
de atividade político-partidária para abranger, também, pronunciamento dessa natureza:
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- inciso 11: veda o exercício de atividade consultiva ou de assessoramento (disposição inócua
ante as vedações já existentes);
- inciso 111: inclui a proibição de recebimento de
auxílio, doações ou contribuições, de qualquer natureza de pessoas físicas ou de entidades públicas ou
privadas;
- inciso IV: introduz vedação de atividade sindical;
- incisos V e VI: constitucionaliza normas éti-

cas;
- inciso VII: restringe o direito de contratar;
- parágrafo segundo: estabelece a perda de
cargo para as hipóteses já enumeradas e introduz
outras;
- parágrafo terceiro: estabelece a responsabilidade do Poder Público pelos danos causados pelo
Poder Judiciário no exercício de suas funções e assegura o direito de regresso contra o magistrado nos
casos de fraude ou dolo.

2.3. No artigo 96.
O Substitutivo, no artigo 96, trata da competência privativa dos Tribunais, matéria não contida na
proposta original, alterando, desta forma, o sentido
da vontade dos titulares da proposição inicial. Há flagrante contrariedade ao procedimento legislativo,
com supressão de suas fases. A matéria, objeto de
substitutivo, ainda que de forma diferente, sequer foi
submetida ao juízo de admissibilidade da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação, o que nem
poderia, pois então inexistente. A sua viabilidade
está condicionada à apresentação através de projeto
autônomo.

2.4. No artigo 97 e parágrafos;
O Substitutivo cria a possibilidade de edição de
súmulas com efeito vinculante pelo Supremo Tribunal Federal e Tribunais Superiores. Editada a Súmula, a ela ficarão submetidas as decisões dos demais
órgãos do Poder Judiciário, a administração pública
direta e indireta, da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios. Dispõe, ainda, sobre os
mecanismos de sua aprovação, revisão e cancelamento.
A criação desse instrumento não foi sequer cogitada na proposição inicial. O Substitutivo pretende,
na verdade, modificar substancialmente a escolha
da matéria contida na proposta de emenda constitucional. A proposição não tem idoneidade para integrar o Substitutivo. Daí a se concluir que a vontade
do proponente do Substitutivo, por si só, perturba e
desfigura a vontade dos titulares da iniciativa legislativa de que o projeto originário é portador. E mais: a
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matéria oferecida altera substancialmente o sistema
jurídico a que está filiado o Judiciário brasileiro.
2.5. No artigo 98.
O Substitutivo restringe a concessão de Iiminares em matéria de natureza política ou relativa ao
processo legislativo, contra ato do Presidente da República, do Presidente da Câmara dos Deputados,
do Presidente do Senado Federal, das Mesas de
ambas as Casa ou da Mesa do Congresso Nacional,
de Governador de Estado, do Presidente ou das Mesas das Assembléias Legislativas ou da Câmara Distrital, condicionando-a ao voto da maioria absoluta
dos membros do Tribunal.
Mais uma vez o Substitutivo não respeita os Iimites da vontade manifestada na proposta originária,
tratando de interesses não contemplados, introduzindo na Constituição norma de natureza eminentemente processual.
2.6. Nos artigos 99, 100, 101, 102, e 103.
Cria regra de exceção no que tange à declaração de inconstitucionalidade pelos Tribunais, atribuindo esse poder às Seções do Superior Tribunal
de Justiça, ao passo que, nos demais Tribunais, somente o Plenário tem esse poder.
No artigo 100, incisos I e 11, o Substitutivo prevê a possibilidade de criação de juizados de pequenas causas, remete para lei ordinária o critério da
escolha dos juízes de paz, ampliando, ainda, a sua
competência. No inciso 11I do mesmo dispositivo, assegura a criação de mecanismos de distribuição de
Justiça.
Já no artigo 101, o Substitutivo volta a inovar,
ao declarar, por via indireta, a constitucionalidade
das leis que conferem privilégios de ordem processual ao Estado quanto a custas, prazo em dobro
para contestação, executivo fiscal e reexame necessário.
Tlpifica, no art. 102, corno crime de responsabiIidade, a retenção, pelo Poder Executivo, dos recursos orçamentários destinados ao Poder Judiciário.
Ao tratar dos precatórios, com justeza, pretende o Substitutivo ampliar a exceção, atualmente concedida apenas aos débitos de natureza alimentícia.
. Trata da atualização dos valores dos precatórios, estabelece a data-limite para o pagamento e tipifica
como crime de responsabilidade a inobservância
dessas providências pelo Presidente do Tribunal e
pelo Chefe do Executivo.
Como já afirmada anteriormente, não se questiona neste exame a conveniência das novas disposições, mas se pretende, tão-somente, apontar o ví-
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cio formal do Substitutivo, decorrente da sua nãoadequação ao projeto original.
2.7. No artigo 104.
a) Pretende, a proposta originária, em síntese,
estabelecer mandato máximo de nove anos para os
Ministros do Supremo Tribunal Federal, escolhidos
dentre lista tríplice, apresentada respectivamente
pelo Superior Tribunal de Justiça, Ministro Público
Federal e Ordem dos Advogados do Brasil, vedando
a recondução e excluindo a aposentadoria compulsória aos 70 anos.
b) Apesar de o Substitutivo tratar da mesma
matéria - o que seria possível em princípio, do ponto
de vista meramente formal -, as invocações violam,
entretanto, a vontade e o interesse da proposta original, que tinha por objetivo fundamental a renovação
dos membros do Supremo Tribunal Federal, bem
como assegurar, nesse processo, a participação de
membros oriundos do Ministério Público e da Advocacia. Ao prever, quantitativamente, apenas a participação de membros oriundos da magistratura de
carreira, e estabelecer procedimentos de escolha a
serem observados no Senado Federal (votação seereta), o Substitutivo, na verdade, realiza o caminho
inverso da democratização objetivada pelo Deputado
Hélio Bicudo.
2.8. No artigo 1OS.
a) A proposta do Deputado Hélio Bicudo Iimitase a alterar a competência do Supremo Tribunal Federal quanto ao recurso ordinário, limitando-o ao julgamento dos crimes políticos.
b) O eminente Deputado Jairo Carneiro, a pretexto de modificar regras relativas à competência do
Supremo Tribunal Federal - o que não lhe é permitido regimentalmente, pois desborda da matéria especificamente tratada, neste âmbito, no projeto original
-, cria a ação direta de constitucionalidade e inconstitucionalidade, também e inclusive, contra súmula
vinculante, ato eminentemente judicial, porque oriundo do Poder Judiciário, conferindo a esta, em última
análise, a força e natureza de ato legislativo. Neste
aspecto, admitindo a criação de lei pelos juízes, o
Substitutivo subverte o sistema jurídico do país,
além de afrontar os princípios da legalidade, do pacto federativo e da separação dos Poderes da República, o que sequer foi cogitado pelo proponente original.
Valendo-se, a Relatoria, da regra regimental
que lhe possibilita a apresentação de Substitutivo,
embute propostas que vão consubstanciar um novo
modelo de Judiciário, gerando profundas alterações
no sistema jurídico brasileiro, que, de matriz romano-
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germânica ("civil law"), passa a sufragar mecanismos e instrumentos que lhe são espúrios, típicos do
sistema anglo-saxão ("common law"), cujas raízes
históricas, estrutura de formação e dinâmica operacional são radicalmente diferentes da nossa cultura
jurídico-judiciária.
2.9. No artigo 106.
Igualmente neste dispositivo, o Substitutivo trata de matéria não incluída na proposta originária.
Trata da legitimação ativa para a ação direta de
constitucionalidade e inconstitucionalidade e da eficácia das decisões proferidas nestas ações
2.10. Nos artigos 112, 113, 114 e 115
Ao remeter para a lei complementar matéria relativa à organização judiciária dos tribunais e juizes
federais, o Substitutivo, também nesta parte, ultrapassa os limites da proposta inicial, que não cogita
de tal matéria. A irregularidade persiste nos demais
dispositivos quando o Substitutivo trata da competência dos órgãos da Justiça Federal.
2.11. Nos artigos 118, 120 e 121
O Substitutivo do ilustre Deputado Jairo Carneiro remete para a lei ordinária a disciplina de funcionamento da Justiça do Trabalho, bem como da
remoção ou da permuta dos Juizes do Trabalho, estabelece critérios objetivos de criação de Tribunais
Regionais do Trabalho e amplia a competência da
Justiça do Trabalho, matérias não incluídas no projeto inicial, verificando-se, nesta parte, de igual forma,
irregularidade no processo legislativo.
2.12. No artigo 125.
Além de desbordar da propostas originária,
causa perplexidade a diferença dos instrumentos legislativos necessários para o disciplinamento da organização judiciária das diversas Justiças. Enquanto
que para a Justiça Federal é prevista lei complementar, para a Justiça Eleitoral atribui-se lei ordinária.
2.13. Nos artigos 126, 127 e 128
Pretende o Deputado Hélio Bicudo, através da
Proposta de Emenda Constitucional originária, a extinção da Justiça Militar. O Substitutivo, entretanto,
introduz conceito completamente estranho ao texto
anterior, não só a mantendo, como apresentando
propostas de alteração de seu funcionamento.
2.14. Nos artigos 130, 131, 132 e 133.
A PEC n2 96-A/92 propõe, unicamente, no âmbito da Justiça dos Estados, a extinção da Justiça
Militar, com a conseqüente perda de competência.
Subsume, simplesmente, rroposição supressiva do
texto constitucional vigente quanto à matéria em
tela.
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O Substitutivo do Relator, entretanto, de par
com prever disposições - regimentalmente possíveis
- sobre a Justiça Militar dos Estados (art. 131, §§ 12
e 22 ), extrapola os limites objetivos da proposição
originária, criando regras sobre competência legislativa, mecanismos e instrumentos de controle da
constitucionalidade, meips e modos de acesso à
prestação jurisdicional.
2.15. Disposições Transitórias
Os três artigos propostos pelo Deputado Hélio
Bicudo, neste âmbito, limitam-se a dispor sobre a
disponibilidade dos juizes cujos cargos foram extintos, a absorção facultativa de juizes federais pela
Justiça dos Estados e o prazo para providências administrativas atinentes a regras de organização judiciária.
O Substitutivo do Relator, dispondo sobre investidura de cargos extintos, competência de órgãos
judiciários e regime de direitos subjetivos, cria regra
moratória sobre liquidação de precatórios, permitindo a caracterização desses créditos como as denominadas "moedas podres", assim incidindo em objetivo e anti-regimental desbordamento da proposta
original.
3. Inconstitucionalidade Formal.
Embora não se questione a possibilidade de alteração constitucional, também é inquestionável que
o poder de assim proceder é limitado, como será visto adiante ao tratar das limitações materiais explícitas e implícitas (item 5). Mas, além dessas Iimitações, por forma a tolher os exageros., reconhecem-se
na doutrina as chamadas limitações formais, decorrentes das exigências da Constituição ao regrar o
procedimento e o modo de agir em casos tais.
É de JOSÉ AFONSO DA SILVA a lição de que
a modificação que implicar em desrespeito às disposições da Constituição "padecerá de vício de inconstitucionalidade formal ou material, conforme o caso,
e assim ficará sujeita ao controle de constitucionalidade..." (in Curso de Direito Constitucional Positivo,
Malheiros Editores, 1993, gB ed., 21 tiragem, pp.
62163).
São de JOSÉ AFONSO DA SILVA, também,
as palavras a seguir reproduzidas, referentes ao
tema em foco:
"Todavia, das quatro categorias de normas
constitucionais que, segundo NELSON DE SOUZA
SAMPAIO, estariam implicitamente fora do alcance
do poder de reforma, as três seguintes ainda nos parece que o estão, por razões lógicas, como sejam:
se pudessem ser mudadas pelo poder de emenda

08022 Quarta-feira 26

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

ordinário, de nada adiantaria estabelecer vedações
circunstanciais ou materiais a esse poder. São elas:
I - "as concementes ao titular do poder constituinte", pois uma reforma constitucional não pode
mudar o titular do poder que cria o próprio poder reformador;
\I - "as referentes ao titular do poder reformador", pois seria despautério que o legislador ordinário estabelecesse novo titular de um poder derivado
só da vontade do constituinte originário;
111 - "as relativas ao processo da própria emenda", distinguindo-se quanto à natureza da reforma,
para admiti-Ia quando se tratar de tomar mais difícil
seu processo, não a aceitando quando vise a atenuá-Io.·
(op. cit., p. 62)
Essas observações, feitas em cima mesmo do
texto constitucional, servem, também, para o exame
das disposições do respectivo Regimento Intemo de
Cada Casa Congressual, cujas disposições devem
ser rigorosamente cumpridas, sob pena de invalidade do processo legislativo.
Vem a pelo as apropriadas observações do
mesmo JOSÉ AFONSO DA SILVA, em outra obra,
dedicada exclusivamente ao estudo do processo de
formação das leis. Diz ele, modo taxativo:
"A emenda se insere num procedimento já instaurado pelo ato de iniciativa legislativa e identificado
pelo seu objeto - matéria e interesses a ela relativos
de que o projeto emendando constitui continente. O
exercício do direito de emenda incide sobre esse
conteúdo do projeto - se for emenda substancial -,
pretendendo alterá-lo no sentido da vontade do titular da emenda. Mas a emenda - se acolhida - não
atinge senão os interesses que o titular do poder de
iniciativa legislativa propôs regulamentar. Neste o
proponente do projeto visa regulamentar determinada matéria e alguns interesses referentes a ela; há,
pois, escolha da matéria e escolha de interesses
para a regulamentação. O direito de emenda, ao
contrário, tem como objeto apenas o modo de regular a matéria, objeto do poder de iniciativa, isto é, inciete apenas sobre interesses vinculados a ela: há
escolha parcial de interesses a serem regulados
pela pretendida lei. Tanto que não serão aceitas
emendas, subemendas ou substitutivos que não sejam rigorosamente pertinentes à proposição; se a
emenda se afastar desse preceito, será aevolvida ao
autor, para apresentá-Ia. se assim julgar conveniente, como proposição autônoma (Reg. da Câmara,
art. 102). Aí está; a emenda não pode cuidar de outra matéria que não a do projeto de lei; a escolha
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compete ao poder de iniciativa; se a pretendida
emenda contiver regulamentação de outra matéria,
não tem natureza de emenda, mas de iniciativa le- ;
gislativa, iniciativa de lei, Por isso não pode ser aceita como emenda."
(JOSÉ AFONSO DA SILVA, in ·Princípios do
Processo de Formação das Leis no Direito Constitucional", Editora Revista dos Tribunais, 1964, pp.
166/167)
O que se pode tirar daí? De rememorar-se, de
início, a procedimentalidade das regras processuais
que balizam a matéria sob exame, a fim de que se
tenha amplo e objetivo descortínio sobre o tema.
De anotar, de logo, que a titularidade do poder
de reforma cabe a um terço da Câmara dos Deputados, no caso em exame.
Caso cumpridas as exigências do art. 60 da
Constituição Federal, o projeto, em princípio, estará
em condições de ser despachado pelo Presidente da
Câmara à Comissão de Constituição e Justiça, a
quem caberá proferir juízo de admissibilidade, ou
não, da proposição.
Em caso afirmativo, competirá ao Presidente
da Câmara designar Comissão Especial para o exame do mérito da proposição (Regimento Interno, art.
202, § 22 ).
Segundo o mesmo Regimento Intemo, somente perante essa Comissão Especial poderão ser
apresentadas emendas "com o mesmo quorum mínimo de assinaturas de Deputados" (Regimento Intemo, art. 202, § 32).
De acordo com o § 4º do dispositivo em exame, o Relator ou a Comissão, em seu parecer, poderá oferecer emenda ou substitutivo, mas, mesmo assim, embora não expresso no Regimento, contando
com a aquiescência do mesmo quorum mínimo de
assinaturas referidos no parágrafo anterior, porque,
a não ser assim, estar-se-ia atribuindo ao Relator ou
à Comissão poderes que a Constituição conferiu, somente, a um terço dos Deputados. Mas, ainda que
assim não fosse, e que se ficasse, apenas, na letra
expressa do § 42 , isto é, admitindo-se que o Relator
ou a Comissão Especial no parecer propusessem
um substitutivo à proposta de emenda à Constituição, independentemente do quorum de um terço
dos Deputados, isto só valeria para a emenda ou
substitutivo que se subsumisse no conceito expresso
de "emenda" ou "substitutivo·, que não desbordasse
da proposta, ainda que a modificando ou substituindo inteiramente.
O substitutivo que viesse a ultrapassar a proposta inicial deveria, como ensina JOSÉ AFONSO
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DA SILVA, ser considerado como novo projeto ou,
melhor, nova proposta de emenda, devendo-se, então, novamente, colher as assinaturas de um terço
dos Deputados, submetida tal proposta à Comissão
de Constituição, Justiça e Redação para um novo
juízo de admissibilidade. Entender-se de forma diversa levaria não só a uma evidente fraude ao procedimento regimentalmente previsto, mas também,
com mais gravidade, a uma inconstitucionalidade
formal por contrariedade ao previsto no art. 60, inc. I,
da Carta Política.
Tem-se, então, que dois são os requisitos para
que a emenda ou substitutivo vingue: primeiro, que
seja observado o quorum constitucional (um terço
dos Deputados); segundo, que a emenda ou substitutivo não desborde da proposta que se visa a
emendar ou substituir, como explicitado na lição de
JOSÉ AFONSO DA SILVA, mesmo porque, nos termos expressos do art. 118 do Regimento Interno,
"emenda é a proposta apresentada como acessória
de outra, sendo a principal qualquer uma dentre as
referidas nas alíneas "a" a "e" do inc. I do art. 138".
A disposição do art. 118, referida vale para
qualquer dos tipos de emenda, a teor do que se contém no art. 138, no qual se inclui, expressamente, a
proposta de emenda à Constituição (Regimento Interno, art. 138, I, "a"), tendo-se sempre em vista que
a emenda substitutiva, na conceituação do § 42 do
art. 118"é apresentada como sucedânea à parte de
outra proposição, denominando-se substitutivo quando
a alterar, substancial ou formalmente, em seu conjunto
(...)", mas sempre sem desbordar do tema original.
Decorre, de todo o exposto, que o substitutivo
que venha a ultrapassar os limites da matéria objeto
da emenda à Constituição, ainda que firmado por um
terço dos Deputados, deverá retornar à Comissão
de Constituição, Justiça e Redação, ainda que isso
tenha sido silenciado no Regimento Intemo, pela razão simples de que não se pode desprezar o juízo
de admissibilidade que é conferido a esse órgão.
Outro não é o magistério do já invocado JOSÉ
AFONSO DA SILVA, em irretorquível exercício de
lógica formal em bases de pleno bom senso, verbis:
"O direito de emendas se insere, como temos
insistido, num procedimento instaurado pelo exercício do poder de iniciativa, procedimento com conteúdo e objeto fixado, determinado, pelo titular da iniciativa. Tudo nesse procedimento tem que ater-se, limitar-se ao conteúdo e objeto da iniciativa. A sugestão
de emenda incide nesse procedimento, turbando o
"iter" normal do projeto de lei, criando um incidente
procedimental.
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(...)
A propósito do poder de iniciativa, vimos que
seu objetivo se distingue em mediato e imediato.
Aquele representado pela matéria e interesses a ela
vinculados. O outro representado pelo projeto de lei.
O objeto do direito de propor emenda também
pode set concebido em mediato e imediato. Aquele
representado pela pretendida modificação na escolha dos interesses que constitui o conteúdo do projeto. O outro representado pela proposição da emenda.

(... )

Ora, a pretensão do titular do poder de iniciativa é que uma lei, regulando determinada matéria e
certos interesses, seja promulgada; para atingir esse
"desideratum", exerce o seu poder apresentando um
projeto de lei, mas, nisso, não se esgota. Propõe um
projeto de lei (objeto imediato) para ativar o procedimento legislativo (pretensão a uma deliberação qualquer: conteúdo formal), com a pretensão de obter
uma lei (conteúdo material), regulando de certa forma determinada matéria (objeto mediato).
Pois bem, a pretensão do titular do direito de
propor emenda é que uma emenda, modificando a
escolha dos interesses, feita pelo titular da iniciativa,
seja adotada pela casa; para atingir esse "desideratum", exerce o seu direito apresentando um projeto
(proposição) de emenda. Mas aqui o conteúdo se
esgota na pretensão de modificar a escolha feita na
iniciativa. Apresentada uma proposição de modificar
a escolha feita na iniciativa. Apresentada uma proposição de emenda (objeto imediato), provocando um
procedimento incidental (pretensão ao exame e deliberação sobre a emenda), como fim de obter uma
emenda (pretensão final- conteúdo substancial) que
modifique a escolha de certos interesses ou os interesses escolhidos no projeto.
Note-se a diferença: no exercício do poder de
iniciativa, propõe-se um projeto daquilo que constitui
o objetivo final desse exercício (a lei); no exercício
do direito de propor emendas, propõe-se, não um
projeto, mas já o próprio objeto final do exercício do
direito em causa (a emenda). No primeiro caso, a
proposição do projeto carrega, contém a pretensão
de obter uma lei (conteúdo). No segundo, a proposição da emenda carrega, contém uma sugestão de
modificação (conteúdo). Donde se vê que diferem
fundamentalmente direito de emenda e poder de iniciativa.
E mais, o titular do poder iniciativa possui algo
próprio, autônomo: um poder de escolha do conteúdo de sua pretensão, independente da vontade do
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parlamento. O titular do direito de sugerir emendas,
que traz tão-só uma sugestão, de próprio só possui
essa faculdade de sugerir: não escolhe o conteúdo
de sua pretensão, pois esta que ser pertinente ao
conteúdo do projeto modificando:
(op. cit., pp. 170, 168 e 169)
4. Dos vícios de inconstitucionalidade material no substitutivo do Relator.
Além dos aspectos formais já analisados, o
Substitutivo padece de diversos defeitos no plano da
constitucionalidade material, gerados pelo desrespeito às cláusulas pétreas do pacto federativo, da
separação dos poderes e dos direitos e garantias individuais, por suas limitações explícitas e implícitas.
Após o apontamento dos vários dispositivos eivados de inconstitucionalidade, seguir-se-á aprofundada análise doutrinária acerca dos limites de atuação do poder constituinte instituído e de cada uma
das cláusulas referidas.
4.1 Das infringências ao princípio do pacto
federativo.
A forma federativa, prevista como cláusula pé_
trea no art. 60, § 4l.!, inciso I, da CF/88, tem como
destacada conseqüência a viabilização do regime
democrático, fundamento do Estado de Direito brasileiro por determinação da própria Constituição (art.
1l.!). E o fundamento democrático é atributo de observância obrigatória nos três Poderes, aqui merecendo
especial destaque a relação com o Judiciário. Tal se
deve a que, quanto mais centralizado for o poder,
maior será o seu distanciamento dos administrados,
gerando como conseqüência a diminuição da possibilidade de controle. A contrário senso, quanto mais
descentralizado for o exercício do poder, menor será
o espaço que separa o administrador dos administrados, aumentando a possibilidade de controle.
Ao ignorar este fundamento democrático do
Estado Brasileiro, o Substitutivo proposto pelo Relator vai em sentido contrário à Constituição, criando
diversos mecanismos de concentração de poder nas
cúpulas do Judiciário, o Poder que, no plano externo, na maioria das vezes tem dirigido suas açõés no
sentido de concretização do princípio democrático
no Estado brasileiro, e, no plano interno, ao contrário, repele qualquer possibilidade de democratização, formando uma espécie de "Estado unitário", paraleio, dentro do próprio Estado federativo brasileiro.
Nessa perspetiva, segue-se a análise dos principais dispositivos que fragilizam e nulificam o pacto
federativo. Sijo eles:
- art. 93, inciso I: A previsão de participação
da "entidade máxima representativa de toda a ma-
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gistratura nacional" nos concursos públicos para ingresso na carreira da magistratura parte simplesmente da ignorância de que existem entidades representativas regionais e estaduais, bem assim das
Justiças especializadas, atribuindo todo o poder de
representatividadedaclasseaumaúnicaentidade.
- art. 96, § 3l.!: a eficácia vinculante no âmbito
administrativo no plano das Justiças federais leva a
uma unitarização de cada uma delas, desconsiderando as diferenças estaduais e regionais.
- art. 104, inciso I, "I": embora a dubiedade do
dispositivo - especialmente ao fazer referência ao
seu § 2l.! -, prevê a criação do incidente de inconstitucionalidade per saltum, extinguindo a via de controle difuso da inconstitucionalidade. A conseqüência
prática mais imediata da proposição significa que nenhum Juízo ou Tribunal, a exceção do STF, poderá
julgar questão que envolva o exame de constitucionalidade de lei ou ato normativo. Em suma, outro resultado prático consistirá em quem, ocorrendo tal
questionamento, os processos permanecerão parados até que o incidente suscitado retome do STF.
Trata-se de outra proposição que objetiva a concentração de "poder de cúpula".
- art. 107, incisos IV, VI e XI: a criação do Conselho Nacional de Justiça, com poderes para avocar
processos administrativos tramitantes nos Tribunais
e juízos inferiores, ou revê-los de ofício, bem como
manter centro nacional destinado à formação, aperfeiçoamento e promoção de magistrados, leva a uma
concentração impensável de poder na cúpula judiciária, fazendo tábula rasa das instâncias regionais e
estaduais.
- artigos 96, inciso 111, 97 e 105, inc. I, "a" (in
fine): a instituição da súmula com efeito vinculado,
dentre outros vícios, fere o princípio do pacto federativo na medida em que retira dos Juí:;:os e Tribunais
inferiores, regionais ou estaduais, a possibilidade de
interpretar a lei frente aos casos concretos, devendo
seguir compulsoriamente a ordem emergente da súmula. Além disso, a sumula com efeito vinculante
adquire a feição de "lei nacional", sobrepondo-se às
com~tências legislativas da União, dos Estados e
dos Municípios.
4.2 Das infringências ao princípio da separação dos poderes.
A afronta a esse princípio é verificada, destacadamente, nos seguintes dispositivos do Substitutivo
proposto:
- artigos 96, inciso 111, 97 e 105, inciso I, "a" (in
fine): através da instituição da súmula com efeito
vinculante, a cúpula do Judiciário passa a acumular
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função jurisdicional com função legislativa, trazendo
gravíssima distorção na separação dos Poderes.
Além de subtrair prerrogativa do Poder Legislativo
nÇlS três esferas da Federação, o Judiciário passa a
exercer função de forma ilegítima, pois nunca lhe foi
outorgado mandato popular para tanto.
- art. 107, § 12, incisos 111 e IV: a previsão de
participação de membros estranhos ao Poder Judiciário no Conselho Nacional de Justiça representa
ingerência externa neste Poder, participando de órgão diretivo de cúpula.
- art. 94: a não-participação dos Tribunais em
qualquer fase da escolha dos integrantes do chamado "quinto constitucional" significa mais uma subtração de prerrogativa, com eficácia de inferiorização,
do Poder Judiciário ante os demais.
- art. 95, incisos I e 11, e parágrafos: a vulneração das garantias dos magistrados faz com que os
membros do Poder Judiciário passem a ser meros
servidores, burocratas, despidos da sua imanente
condição de "agentes políticos" de Poder, ao lado
dos parlamentares e ministros de Estado.
4.3. Das infringências ao princípio dos direitos e garantias individuais.
4.3.1. Das infringências às vedações explícitas.
Contrariedades a disposições expressas no art.
52 da Constituição Federal são encontradas, especialmente, nos seguintes dispositivos do Substitutivo
do Relator.
- artigos 96, inciso 111, 97 e 105, inciso I, "a" (In
fine): a criação da súmula com eficácia vinculante
fere o princípio da legalidade, garantia colocada no
inciso 11 do art. 52 da Carta Política, pilar do Estado
Democrático de Direito. A súmula com efeito vinculante, na verdade, é uma super lei, já que determina
a interpretação obrigatória da lei. Com esse instituto,
ao princípio da legalidade é agregado, inconstitucionalmente, o princípio da "sumularidade". Com esse
instituto, o inciso 11, art. 52, da CF, fica com o seguinte teor: "Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de
fazer alguma coisa senão em virtude de lei ou de súmula vinculante". Ademais, a súmula com efeito vinculante fere o princípio da isonomia, pois só obriga o
Poder Judiciário e a Administração Pública, não incidindo sobre as relações da órbita privada. Por fim,
de anotar-se que a súmula vinculante pode prejudicar o princípio da irretroatividade das leis, na medida
em que incide também sobre as situações jurídicas
constituídas antes da sua edição.
- art. 105, inciso I, "I": o já comentado incidente
de inconstitucionalidade per saltum fere as garantias constitucionais do juiz natural (art. 52, inciso UII,
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CF) e doduplo grau de jurisdição (art. 52, inciso LV,
CF), na medida em que retira do Juiz da causa o poder de julgar a questão constitucional envolvida, que
é levada ao conhecimento imediato do STF. Adquirindo, essa decisão, eficácia vinculante, por força
do disposto no parágrafo 2º, do art. 105 proposto, o
tribunal de Segundo Grau a que estará afeto o julgamento da causa em geral de recurso, não poderá rever a decisão atinente à questão constitucional.
- art. 107, inciso XII: a elaboração do Código
de Ética do Juiz Brasileiro, prevista neste dispositivo
como atribuição do Conselho Nacional de Justiça,
por sua natureza e importância e em respeito ao
princípio da legalidade, deveria ter a forma de lei, inclusive em consonância com o que dispõe o art. 93
da Carta Política.
4.3:2. Das infringências às vedações implícitas.
Entre as afrontas que o Substitutivo do Relator
traz às vedações implícitas decorrentes da cláusula
pétrea consistente nos direitos e garantias individuais, destaca-se a total vulneração das garantias
dos juízes, que, assim, ficam totalmente indefesos
contra as ingerências externas e internas (ou funcionais). Significa grave retrocesso na longa caminhada
de reconstrução do Estado Democrático de Direito,
podendo ser comparado à situação de perda da inviolabilidade dos membros do Poder Legislativo. São
estas as principais referências:
- art. 93, caput: a expressão "dentre outros"
cria a possibilidade de que o STF. - detentor da iniciativa da lei referida neste dispositivo - tenha poder
igualou superior ao Poder Constituinte, já que pode
agir fora ~os limites fixados nos incisos do art. 93.
Trata-se de disposição que enfraquece o texto constitucional e abre margem ao arbítrio daqueles que
deveriam simplesmente cumprir as determinações
constitucionais.
- art. 93, inciso I: a retirada dos critérios que
estavam previstos nas alíneas suprimidas igualmente vulnera o acesso na carreira da magistratura.
- art. 93, inciso XII: a vulneração da garantia
da inamovibilidade é evidente, alterando para menos
o escore exigido para que a exceção se efetive.
- art. 93, § 12 : a exigência de aprovação em
curso oficial, ou reconhecido pelo Conselho Nacional
de Justiça, para que o magistrado seja vitaliciado,
fragiliza o predicamento, menosprezando a avaliação objetiva do trabalho desenvolvido e propiciando
a avaliação subjetiva.
- art. 95, incisos I e 11: o enfraquecimento dos
predicamentos da vitaliciedade e da inamovibilidade
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deixa os magistrados totalmente sujeitos a ingerências políticas extemas, bem como das cúpulas do
Judiciário, quebrando a independência do Julgador,
requisito inafastável para a concreção dos direitos
individuais.
- art. 95, inciso IV: a proibição de exercício de
atividade sindical pelos magistrados, sob pena de
perda do cargo, serve tão-somente a que seja impossibilitado o questionamento das ações do Poder,
com isso inviabilizando a democratização interna do
Judiciário.
- art. 95, § 22: a colocação de conceitos vagos
e imprecisos no dispositivo proposto no Substitutivo
dá margem a que as mais variadas hipóteses, dependendo do avaliador, possam resultar na perda do
cargo de magistrado. Dessa forma, a vitaliciedade
deixa de existir como garantia, passando a ser mera
exigência procedimental.
- art. 107, § 72, inciso IV: a previsão da avocatória de processos administrativos dos Tribunais e
juízos inferiores ao Conselho Nacional de Justiça que também detém competência para determinar a
perda do cargo ou recomendar a remoção por voto
de maioria absoluta de seus membros - leva a um
sensível abalo nas garantias da vitaliciedade e inamovibilidade.
- art. 107, § 72, VI: a possibilidade de revisão inclusive de ofício - pelo Conselho Nacional de Justiça, de processos administrativos, faz com que as
garantias da magistratura adquiram menor valor que
a estabilidade do servidor público.
_ art. 107, § 92: o dispositivo proposto deixa
claro a índole na criação do Conselho Nacional de
Justiça: eminentemente sancitiva dos magistrados,
viabilizando a instauração de sistema de controle
ideológico da atuação jurisdicional.
5. Dos limites objetivos do poder constltuinte instituído: os critérios de mutabilidade das
constituições.
É inquestionável a revisibilidade das Constituições e de quaisquer atos emanados do Poder Público que devam ser qualificados como textos de índole
constitucional.
É lapidar a lição de PONTES DE MIRANDA a
propósito:
-Há leis que se crêem eternas. E Constituições
já se viram que nem sequer cogitaram do modo pelo
qual se haviam de emendar, ou haviam de ser revistas. Tinham por imperecíveis aos seus princípios e a
si mesmas. Ora, Constituição que se impõe ao tempo e esse não lhe consegue corroer os textos, ou al-

Março de 1997

terá-los em discussão normal é Constituição que só
deixa ao povo, ou às gerações que nela não vêem solução para os seus destinos, o recurso da revolução. A
experiência histórica mostra-nos que as Constituições
valem bem pouco. Quem quer lhes siga a vida tem a
impressão de que elas começam a morrer no dia em
que se fazem. Votadas a longa duração, duram menos
que certas leis facilmente revogáveis. Pense-se no estranho destino das Ordenações Filipinas, que viram os
reis passarem, que foram revogadas em Portugal e
continuavam vigentes no Brasil, durante os tempos
pré-imperiais e imperiais e, na República, mais de um
quartel de século. No entanto, as Constituições, a despeito da sua ênfase, passavam. O Código Civil viu
passarem quatro, mais a Emenda Constitucional n2 1,
de 17 de outubro de 1969.
Em verdade, o que ocorrer nas Constituições,
ou é para dar lugar ao que seja melhor, nas dimensões da democracia, da liberdade e da igualdade,
pois que se está ascendendo, ou para as regressões
pela inaptidão social à evolução em que alguma daquelas dimensões, em duas ou nas três.
As Constituições que se fizessem inalteráveis,
eternas, seriam ingênuas e imprudentes. Emendarse, permitir alterar-se, nos indivíduos e nos grupos
sociais, é sinal de sabedoria. A tendência é para mínimo de inalterável, de fixo, de preciso, de modo que
a Ciência e a Técnica (que exigem livre disponibilidade do espírito), sirvam à Política e ao Direito.(in PONTES DE MIRANDA, -Comentários à
Constituição de 1967, com a Emenda n2 1 de 1969-,
Torno 11I, pp. 145/6, Ed. Rev. Trib., 2- ed.)
Não é outro o magistério de GOMES CANOTILHO quando coloca o problema da revisibilidade do
texto constitucional. Diz ele, verbis:
-Será defensável vincular gerações futuras a
idéias de legitimação e a projetos políticos que, provavelmente, já não serão os mesmos que pautaram
o legislador constituinte? A resposta tem de tomar
em consideração a verdade evidente de que nenhuma constituição pode conter a vida ou parar o vento
com as mãos, nenhuma lei constitucional evita o ruir
dos muros dos processos históricos e, conseqüentemente, as alterações constitucionais, se ela já perdeu a sua força normativa.(in J.J. GOMES CANOTILHO, -Direito Constitucional-, Livraria Almedina, Coimbra, 1993, 6- ed.,
p. 1.129)
Nessa ordem de considerações é de se observar que, em nosso País, ressalvadas as Cartas de
1934 e 1988, na história constitucional, as mudanças
na Constituição tem sido sempre previstas.
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A Constituição de 1824 regulou a "reforma de
artigo constitucional" nos artigos 174 e 178. No regirne da Constituição que se lhe seguiu, de 1891, estabeleceu-se, (art. 90) que a Constituição "poderá
ser reformada". A denominação "emenda", como forma de alterar a Constituição, foi consignada nas
Constituições de 1934 (art. 178 e § 1º), 1946 (art.
217), 1967 (art. 50) e 1988 (art. 60). A Constituição
de 1934, junto à "emenda", regulou, também, a "revisão constitucional", discriminando-se no art. 178 as
matérias respectivas e dispondo-se, em parágrafos,
o procedimento de cada uma. A Constituição vigente, de 1988, nas Disposições Transitórias, art. 3º,
previu, também, "revisão constitucional" a se realizar
uma só vez.
6. Oos Limites Materiais Explícitos e Implícitos de Mudança nas Constituições.
Entretanto, é preciso se ter presente que, se os
textos constitucionais não são imutáveis, sua mudança deve observar regras de todo em todo cogentes para o legislador constituinte instituído. Visa-se,
assim, "assegurar a possibilidade de as Constituições cumprirem a sua tarefa e esta não é compatível
com a completa disponibilidade da Constituição pelos órgãos de revisão, designadamente quando o órgão de revisão é o órgão legislativo ordinário", como
anota lapidarmente GOMES CANOTILHO, que em
outra passagem nã<? menos elucidativa, leciona:
"A fim de se evitar que o legislador ordinário tenha a constituição à sua completa disposição, estabelecem-se requisitos tendentes a impedir que as
maiorias parlamentares no poder assumam poderes
de revisão para moldar a constituição de acordo com
os seus interesses. Alguns desses requisitos são Iimites materiais... Aqui interessa-nos salientar que,
para evitar a conseqüência referida - reformas constitucionais ao sabor das maiores parlamentares -, as
constituições exigem, por vezes, a renovação dos
componentes do órgão legislativo através de eleições."
(in op. cit., p. 1.127)
Outro ilustre constitucionalista de Além-Mar,
acerca da necessidade de limites materiais da revisão, preleciona:
"O problema dos limites materiais da revisão,
reconduz-se, no fundo, ao traçar de fronteiras entre
o que vem a ser a função própria de uma revisão e o
que seria já convolação em Constituição diferente.
Por detrás dele, encontra-se uma iniludível tensão
dialética entre transformação e subsistência e entre
aquilo que se oferece mutável e aquilo que imprime
caráter e razão de ser à Constituição. É um problema que se põe diante de qualquer Constituição e até
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diante do sistema jurídico em geral. Porque, em toda
e qualquer Constituição, a revisão consiste em adotar preceitos sem bulir com os princípios, ele surge
sempre, haja ou não disposições que enumerem,
mais ou menos, significativamente, certos e determinados limites."
(in JORGE MIRANDA, "Manual de Direito
Constitucional", Tomo 11,1983, 2ª ed., pp. 173/174)
De todas essas considerações, tiram-se várias
conseqüências que aqui cumpre destacar: primeiro,
compreende-se que o poder constituinte pleno é reservado, com exclusividade, às assembléias constituintes. Elas é que estão habilitadas a legislar ex
novo, com ruptura total de Constituições anteriores.
O poder constituinte derivado, reconhecido aos parlamentos, com sua força emendadora oriunda da
própria Constituição, tem um poder limitado adstrito
aos princípios contidos na Constituição, fonte da autoridade emendadora.
Como já destacado, é preciso que assim seja
para que as Constituições tenham vida duradoura,
não ficando sujeitas a alterações constantes, de ordem política e até de política partidária, como visto.
Mas quais seriam, enfim, estes princípios imutáveis que o legislador constituinte instituído não
pode tocar? Responde a esta questão, com clareza,
CELSO RIBEIRO BASTOS, verbis:
"Os princípios constitucionais - diz o constitucionalista - são aqueles que guardam os valores
fundamentais da ordem jurídica. Isso só é possível
na medida em que estes não objetivam regular situações específicas, mas sim desejam lançar a sua força sobre todo o mundo jurídico. Alcançam os princípios esta meta à proporção que perdem o seu caráter de precisão se conteúdo, isto é, conforme vão
perdendo densidade semântica, eles ascendem a
uma posição que lhes permite sobressair, pairando
sobre uma área muito mais ampla do que uma norma estabelecedora de preceitos. Portanto, o que o
princípio perde em carga normativa ganha como força valorativa a espraiar-se por cima de um sem-número de outras normas."
(in CELSO RIBEIRO BASTOS, "Curso de Direito Constitucional", Editora Saraiva, 1.995, pp.
143/144)
Não é demais, neste passo, relembrar as palavras proferidas nesta Casa pelo ilustre parlamentar
NELSON JOBIM, hoje Ministro da Justiça, ao tratar,
exatamente, da reforma que então se discutia e que
veio a se constituir na Constituição de 1988.
Disse o aludido jurista, com exemplar clareza,
ao responder a questão da relação existente entre a
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Assembléia Nacional e o então vigente sistema
constitucional brasileiro:
"Jorge Reinaldo Vanossi, citado por Genaro
Carió, esclarece que o conceito de poder constituinte
originário, ao fim e ao cabo, é usado para legitimar
ou justificar a criação revolucionária de normas .
constitucionais - entendo-se como revolucionária a
criação de normas constitucionais por vias diferentes
das que a Constituição autoriza e à margem das limitações que ela fixa (1975).
Está, este conceito de poder constituinte origário, distante do conceito normativo de "competência".
O poder constituinte derivado, este sim, se
subsume no conceito de "competência", porque,
dentro do marco de um ordenamento constitucional,
tem o poder de revisão constitucional.
O poder constituinte originário é fundante de
uma nova ordem, sem dependência material alguma
com uma ordem jurídica anterior.
Este é um poder-força.
O poder constituin~e derivado é reformador ou
atualizador de uma ordem jurídica vigente. Contém
ele uma idéia de competência jurídica, e a exerce
nos limites próprios da Constituição que o criou. (.••
omissis ...) Devemos examinar, antes de tudo, as
formas pelas quais a Emenda Constitucional n!! 1, de
1969, disciplina as modificações de seus conteúdos
normativos.
Constata-se, pelo exame dos arts. 47, 48 e 49,
que a Carta de 1969 somente atribui ao Congresso
Nacional o poder de emenda, que se configura por
modificações pontuais ao texto constitucional. Não
está previsto no texto de 1969 o poder de revisão,
que se caracteriza pela extensão e profundidade da
reforma constitucional.
Portanto, o poder de reforma, que a Constituição atribui ao Congresso Nacional, restou formalmente limitado.
É inquestionavelmente um poder limitado, no
dizer de José Afonso da Silva, porque, regrado por
norma da própria Constituição que lhe impõe procedimento e modo de agir, dos quais não pode arredar
sob pena de sua obra sair viciada, ficando mesmo
sujeita ao sistema de controle de constitucionalidade.
Além do mais, a Constituição impõe limitações
materiais ao poder de reforma o Congresso Nacional. No parágrafo 12 , do art. 48, dispõe que:
Não será objeto de deliberação a proposta de
emenda tendente a abolir a Federação e a República.
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Esse dispositivo, como se diz na doutrina constitucional, transformou os enunciados sobre a Federação e a República, em pétreos, ou seja, insuscetíveis de alterações pelos poderes constituídos competentes.
A doutrina admite ainda limitações materiais
implícitas ao poder de revisão constitucional. Seriam
insuscetíveis de alterações os dispositivos relativos
ao titular do poder constituinte, as referentes ao titular do poder reformador e as relativas ao processo
da própria emenda ou revisão constitucional. (Nelson de Souza Sampaio, 1954).
Mas, além dessas limitações infra-sistemáticas,
expressas ou não, exsurge uma limitação de outra
ordem.
Ao lado das limitações internas, expressas ou
contidas no texto da Constituição, há limitação no
poder de reforma produzida pela própria estrutura do
discurso pela qual se expressa a Constituição.
São aquelas limitações que decorrem dos paradigmas adotados pelo próprio sistema jurídico e
que definem, com alguma clareza, quais as normas
que a ele pertençam ou possam pertencer. É a denominada relação de pertinência."
(in "Poder Constituinte Originário e Poder
Constituinte Derivado", em discurso pronunciado na
Sessão de 3-3-88, na Assembléia Nacional Constituinte, pelo Deputado Nelson Jobim, como Líder do
PMDB - Câmara dos Deputados, Centro de Documentação e Informação, Coordenação de Publicações, Brasília, 1988, pp. 3 a 5)
Neste passo de destacar - não será demasia a palavra dos sempre festejados GOMES CANOTILHO e VITAL MOREIRA, em comentário à Constituição Portuguesa de 1976, com as revisões de 1982 e
1989, de todo em todo pertinente ao estudo ora procedido, eis que idênticos os princípios contido naquela Carta com os que se encontram em nosso Diploma Maior, verbia:
"A fiscalização da constitucionalidade é tanto
uma garantia de observância da Constituição, assegurando a actuação da Constituição e reagindo à
sua violação, como uma garantia preventiva, evitando a existência de actos do Estado violadores, formai ou substancialmente, dos preceitos constitucionais. A primeira forma encontra expressão nos institutos da fiscalização da inconstitucionalidade por
omissão (actuação da Constituição) e da fiscalização
da inconstitucionalidade por acção (reacção à violação da Constituição); a segunda, no controlo preventivo da constitucionalidade. Pos sua vez, o sistema
de revisão é tanto uma garantia de estabilidade da
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Constituição (sistema de revisão propriamente dito),
evitando alterações freqüentes e conjunturais, como
uma garantia de preservação da própria identidade
da Constituição (limites materiais de revisão).
Enfim, através da fiscalização da constitucionaIidade e do sistema de revisão afirma-se a inequívoca supremacia da Constituição como lei fundamental
da ordem jurídica, impondo-se a toda a actividade do
Estado (incluindo a de produção normativa) e definindo e demarcando os limites da própria alteração
(cfr. supra, CaJ? I, 1.3V
(in "Fundamentos da Constituição", Coimbra
Editora, 1991, p. 236)
Novamente aqui a explicitação das razões que
levam as Constituições a opor obstáculos às emendas ou revisões que lhes tirariam uma vida útil capaz
de produzir os frutos desejados pelo legislador constituinte originário: trata-se de evitar que, a qualquer
tempo, ao sabor de modismos ou ideologias mais ou
menos radicais, se passe a alterar o Estatuto Fundamental. A observação aqui tem cabida maior considerado o momento atual em que vive este País,
onde aos ventos do que se tem convencionado chamar de neoliberalismo - tão radical quanto as mais
radicais ideologias políticas, que leva os seus próprios sectários a recusarem para si tal adjetivação -,
se pretende transformar a ordem jurídica com atropelo dos princípios, da lei e da própria Constituição.
A repetição, no exame do tema, toma-se válida
quando decorre da preocupação de que, dos trabalhos desta Comissão Especial, se venha a mal ferir o
texto da Carta Constitucional que, diante do furor revisionista do Governo, já vem sofrendo tantos assédios. Não se pode deixar, neste passo, de lembrar,
ainda aqui, o testemunho dos já citados J. J. GOMES CANOTILHO e VITAL MOREIRA cuja percepção do tema é claramente realçada. -A questão da
revisão constitucional - dizem eles - envolve necessariamente o problema dos limites à mudança constitucional, sendo que esse é com aspecto essencial
do tema em análise, verbis:
-A revisão constitucional, embora se possa traduzir na alteração de muitas disposições da Constituição, conserva um valor integrativo, no sentido de
que deve deixar substancialmente idêntico o sistema
constitucional. A revisão serve para alterar a Constituição mas não para mudar de Constituição.O poder de rever a Constituição, portanto diga-se mais uma vez - não confere ao Congresso
Nacional atribuições ilimitadas e, muito menos, o poder de destruir a ordem normativa positivada no texto da Lei Fundamental do Estado.
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A competência revisional outorgada ~Kj) Poder
Legislativo da União não defere à instituiçã.o paria~
mentar o inaceitável poder de violar - ta! como adio
verte VITAL MOREIRA (in Constituição (Si Revlsão
Constitucional, Editora Caminho, Lisboa, oi 99~, 100
107) - o sistema essencial de valores da COil8mui~
ção, tal como foi explicitado pelo poder COflstif[l!inR~
originário.(in Revista de Direito Administrativo, ~1º 1
!Jio
241)
Afinal, sustenta esse eminente publicist& (oro
cit., p. 108), -A revisão constitucional não é ~ú"!J~rii;1~
mente o meio propício para fazer revoluções consti~
tucionais. A substituição de uma Constituição por CiUo
tra exige a renovação do poder constituinte e esta
não pode ter lugar, naturalmente, sem uma ruptura
constitucional.-A revisão constitucional e a emenda cO!lstitt!~
cional traduzem, na realidade, expressões c!istint,i<l}:l
de uma .mesmo fenômeno jurídico-positivo: :Bl refor~
ma do texto da Constituição-, como sinala o ilusti'e
Ministro CELSO DE MELLO (in ADln nº 981, ~\I~ed!da
Liminar, ROA, 198, p. 241), que prossegue:
-As produções normativas decorrentes dSl via
revisional ou do processo de emenda ~~onfig!J!'@rfl
emanações concretizadoras do exercício da função
constituinte secundária, que, por qualificar~se comI)
atividade meramente constituída, participa da malSma natureza jurídica que tipifica o poder cQnstituirní;e
de reforma ou poder constituinte de segundo ~jrel~o u
(Ioc. cit.).
Neste mesmo sentido a manifestação, rIQ meG~
mo acórdão referido, do seu Relator, o eminente
nistro NÉRI DA SILVEIRA:
Qualquer seja. entretanto, a denominação tltmzada, para o processo de mudança na Constituição,
certo é que pressuposto está, a tanto, () exercício do
poder criado e definido pela própria Constituição,
que, assim, nela, encontra os limites de sua a.U~iQliij~
dade. Reforma, emenda ou revisão são manifesbs!ções, portanto, do poder constituinte instituído, e, por
sua natureza, limitado; sem a plenitude criadora,
pois inerente ao poder constituinte originário. GeDrg,S!
Burdeau, em minuciosa análise das formas do Poder
Constituinte, define o Poder Constituinte Instituído
ou de revisão como poder essencialmente iimií~dQl,
qualificando-o como órgão do Estado, sujeito, como
os demais órgãos do Estado, às regras da ConsUi:uição relativas à sua estruturação e às condições de
funcionamento (apud "Traité de Science Politique
vol. IV, pp. 234-235). Raul Machado Horta anota que
o reconhecimento de natureza limitada cio Poder
Ol

,
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Constituinte instituído é tema comum aos publicistas
brasileiros•..•
(ac. cit., ROA cit., p. 236).
No mesmo sentido, o magistério de JACKSON
BORGES DE ARAÚJO, cujas palavras convém
mencionar:
·As normas constitucionais referentes a limites
materiais (diretos e indiretos) têm natureza declarativa (e não constitutiva), posto que, não criam limites
materiais, pois estes decorrem necessariamente dos
princípios fundamentais de que já falamos; como
normas jurídicas visam garantir a permanência e a
continuidade desses princípios essenciais. A normalimite não se confunde com o princípio-limite, pois
este constitui o próprio limite da norma, que se encerra nos limites dos princípios fundamentais inerentes do pacto fundador. São os princípios fundamentais (expressão de valores) que determinam a eclosão das normas limitadoras do poder de reforma, de
modo que alterar essas normas não implica necessariamente na alteração dos princípios, pois uma
coisa é remover os princípios que definem a Constituição em sentido material e que se traduzem em Iimites de revisão, outra coisa é remover ou alterar as
disposições específicas do articulado constitucional
que explicitam, num contexto histórico determinado,
alguns desses limites (JORGE MIRANDA, Manual
de Direito Constitucional, Tomo 11, 2a. ed., Coimbra
Editora, 1988, p. 172). Nesse sentido, pode-se afirmar que as normas definidoras de limites materiais
expressos, além de não serem exaustivas, não são
lógica e juridicamente necessárias, neCessários são
os limites (op. cit., p. 181); poderão aquelas (normas) ser suprimidas, mas nem por isso os limites
materiais deixarão de existir e se impor ao poder de
reforma.
Os limites materiais implícitos são aqueles deduzidos da ordem constitucional como um todo ou
da natureza do regime político estabelecido na
Constituição formal. Toma-se imperiosa a admissão
desses limites implícitos, porque as normas explicitadoras de limites implícitos na Constituição não são
exaustivas, posto que não são suficientes para expressar (ex-plicitar) toda a riqueza do conteúdo essencial da Constituição. Por essa razão, é que não
existe Constituição irreformável.
A atual Constituição da República consagra solenemente em norma jurídica do § 2!1 do art. 5!1, esses limites implícitos, pois dispõe que Os direitos e
garantias expressos nesta Constituição não excluem
outros decorrentes regime e dos princípios por ela
adotados, ou dos tratados internacionais em que a
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República Federativa do Brasil seja parte (os grifos
são meus).
A questão dos limites materiais implícitos nos
remete irrefragavelmente à questão do conteúdo es~
sencial imutável da Constituição (materia!), em que
se discute o que pode ser mudado ou transformado
(no sentido restrito do termo) e o que não pode ser
alterado na Constituição. Não basta procurar enten~
der os enunciados lingüísticos das normas constitu~
cionais (caracterizados por uma linguagem semanti~
camente imprecisa), limitando-se simplesmente (na
tarefa interpretativa) a operações semânticas prag- '
maticamente condicionadas (Confer. MARCELO NEVES, Teoria da Inconstitucionalidade das Leis, Saraiva, p. 135), mas, para além do texto constitucional, é necessário compreender a norma, que texto
re-vela (ou des-vela) simbolicamente, an&lisando-a
no seu contexto, com amplitude e profundidade essenciais, que a compreensão exige. Os limites implícitos do poder de reforma não estão implícitos simplesmente em as normas constitucionais, mas estão
inseridos (im-plicados) na ordem constitucional, que,
além do texto normativo-eonstitucional, abrange (a)
os princípios fundamentais acolhidos pelo pacto fundador original e positivados pela Constituição e (b) o
direito constitucional não escrito, ou seja, (1) o direito consuetudinário judicial e (2) o direito constitucional judicial.
Dessarte, fica afugentada a pretensão de estabelecer an6dinas classificações de limites implícitos
e em conseqüentes distinções entre categorias de
normas constitucionais. Permanece, porém, válida a
distinção entre princípios e normas constitucionais; a
distinção entre norma e princípio baseia-se na <objetividade> e <presencialidade> normativa do último,
independentemente da consagração específica em
qualquer preceito particular; embora as normas-fim
se caracterizem pela generalidade dos fins e a função programática e interpretativa, não possuem,
contudo, a mesma <idoneidade normativa radiante>
dos princípios.
É com inobjetável razão que, CELSO ANTONIO BANDEIRA DE MELLO, no seu Elementos de
Direito Administrativo, após definir o que seja princípio, pontifica: Violar um princípio é muito mais grave
que transgredir uma norma. A desatenção ao princípio implica ofensa não apenas a um específico mandamento obrigatório mas a todo o sistema de comandos. É a mais grave forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme o escalão do princípio
atingido porque representa insurgência contra todo o
sistema, subversão de seus valores fundamentais,
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contumélia irremissível a seu arcabouço lógico e corrosão de sua estrutura mestra. Isto porque, com
ofendê-lo, abatem-se as vigas que o sustém e aluise toda a estrutura neles esforçada. (op. cit., 2ª ed.,
RT, 1991. p. 300).
(...)
A doutrina é unânime em admitir que o poder
de reforma é um poder limitado. A emenda que for
de encontro aos limites acima apontados é inconstitucional.
É materialmente inconstitucional a emenda que:
a) estabeleça normas contrárias a princípios
constitucionais que devam reputar-se limites materiais implícitos da reforma da Constituição;
b) estabeleça normas contrárias a princípios
constitucionais expressos considerados corno limites
materiais expressos;
c) elimine ou altere qualquer das matérias
constantes dos incisos (I a IV) do § 42 , do art. 60 da
Constituição da República, consideradas cláusulas
pétreas;
d) estipule como limites materiais expressos
princípios contrários a princípios fundamentais da
Constituição (as hipóteses aqui aventadas arrimamse na lição de Jorge Miranda, ManuaL., op, cit,
pág. 187, por ser a que melhor atende à perspectiva
adotada nesse trabalho. com as devidas adaptações.
É formalmente inconstitucional a emenda que
for elaborada com preterição dos requisitos de existência e validade, retromencionados (a usque e).
Chegando ao ponto em que estamos, emerge
logicamente a questão da fiscalização ou controle da
inconstitucionalidade da reforma da Constituição
com seus consectários, o que será objeto de análise
no próximo capítulo"
(in NO Controle Judicial da (In) Constitucionalidade da Emenda à Constituição", Inojosa Editores,
1995, pp. 120/123)
6.1. Ciáusulas Pétreas
Viu-se acima que a limitação imposta ao poder
constituinte instituido se traduz na imposição que a
Constituição faz de rigorosa observância, vale dizer,
da imutabilidade de princípios consagrados na Carta
Maior e que se costumam chamar de Ncláusulas pétreasN.
Tais cláusulas, em nossa vigente Constituição,
estão estampadas no art. 60, § 4º, em seus quatro
incisos:
N§ 42 Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:
I - a forma federativa de Estado;
11- o voto direto, secreto, universal e periódico;
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111 - a separação dos Poderes;
IV - os direitos e garantias individuais.N
O que nos convém, neste momento, é o exame
dos incisos I, 111 e IV, quais sejam, aqueles que proíbem as alterações no texto da Constituição que importem em violar princípios consagrados pelo Direito
Constitucional brasileiro: o pacto federativo, a separação dos Poderes e os direitos e garantias individuais, ou liberdades públicos, estes últimos apenas
no que diz com a reforma ora pretendida.
Mas, consoante também referido pelos vários
publicistas até aqui citados, não se limitam ao conteúdo desse § 42 do art. 60 da Constituição todas as
vedações ao poder de reformar. Estas são as vedações explícitas, devendo-se a elas somar as que se
costumam chamar vedações implícitas, ao teor do
art. 52, § "22 , da Constituição de 1988, verbis:
N§ 22 Os direitos e garantias expressos nesta
Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados intemacionais em que a República Federativa
do Brasil seja parte.N
Como preleciona RAUL MACHADO HORTA,
NAs limitações do § 4º do art. 69 da Constituição são
limitações materiais explícitas. Assim configuradas
na sede da norma constitucional. Essas limitações
não exaurem as linhas de demarcação intransponível pelo poder de emenda. Há outras limitações difundidas nas regras constitucionais e de cuja pesquisa se recolherá o conjunto oas limitações materiais
N
implícitasN. (In "Estudos de Direito Constitucional ,
Belo Horizonte, Livraria Del Rey, 1995, p. 124).
6.1.1. cLÁUSULAS PÉTREAS: O PACTO FEDERATIVO.
Ao lado do termo "RepúblicaN, inserto no art. 12
da vigente Constituição de 1988, encontra-se a palavra NFederativaN, ou seja, o Brasil adere a forma federativa de Estado.
Valiosas são as palavras de CELSO RIBEIRO
BASTOS para conceituar o princípio federativo:
NA Federação - diz ele - é a forma de Estado
pela qual se objetiva distribuir o poder, preservando
a autonomia dos entes políticos que a compõem (...)
O acerto da Constituição, quando dispõe sobre a federação, estará diretamente vinculado a uma racional divisão de competência entre, no caso brasileiro,
União, Estados e Municípios; tal divisão para alcançar logro poderia ter como regra principal a seguinte:
nada será exercido por um poder mais amplo quando puder ser exercido pelo poder local, afinal os cidadãos moram nos Municípios e não na União.N
(in, op. cito p. 145)
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CARLOS MÁRIO DA SILVA VELLOSO, forte
nos ensinamentos de CARRÉ MALBERG e KELSEN, preleciona:
"Estado Federal é, na verdade, forma de descentralização do poder, de descentralização geográfica do poder do Estado. Constitui técnica de governo, mas presta obséquio, também, à liberdade, pois
toda vez que o poder centraliza-se num órgão ou
numa pessoa, tende a tomar-se arbitrário. O conceito de Constituição material para o revolucionário
francês, aliás, consistia apenas nisto: na garantia
dos direitos e na descentralização funcional do poder, conforme está inscrito no art. 16 da Declaração
dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1.789, estabelecida a descentralização do poder como garantia do respeito à liberdade.
A combinação da descentralização funcional
do poder com a descentralização geográfica ou territorial deste, amplia significativamente, o sistema de
proteção à liberdade e propicia a prática da democracia. Celso Bastos lembra que "a federação se tornou, por excelência, a forma de organização do estado democrático" e que, nos Estados Unidos, hoje,
"há uma firme convicção de que a descentralização
do poder é um instrumento fundamental para o exercício da democracia. Quer dizer, quanto mais perto
estiver a sede do poder decisório daqueles que a ele
estão sujeitos, mais probabilidade existe de o poder
seI' democrático".
(in "Temas de Direito Público·, Livraria Del Rey
Editora, 1.993, p. 363)
Esta descentralização do poder em que a
Constituição vigente faz contemplar, além da União
e dos Estados, os Municípios é intocável, constituindo-se, assim, em uma das cláusulas pétreas, por força do estatuído no inc. I do § 411 do art. 60. Trata-se,
aí, como já explicitado antes, de vedação explícita a
impor 'ao legislador constituinte instituído, ou secundário, a proibição de alterar o texto constitucional por
forma a afrontar tal descentralização.
Esta proibição explícita compreende, obviamente, várias outras disposições constitucionais,
que se compreendem na sistemática adotada pela
nossa Lei Maior para proceder a esta repartição no
exercício do poder, constituindo-se em vedações implícitas, cuja inobservância viria a descaracterizar o
princípio maior. A observação tem cabida quando
se considere, por exemplo, o que se está pretendendo no substitutivo ora em exame, onde pretendida inovação do texto constitucional com a inclusão da chamada ·súmula com efeito vinculante·,
como supra examinado em detalhe. Outro tanto se
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pode dizer com respeito à denominada "avocatória"
no âmbito do proposto Conselho Nacional de Justiça.
Tais inovações, caso viessem a vingar, estariam trazendo para a esfera de competência da
União poderes que a Constituição confere aos Estados e, assim, infringindo a proibição do inc. I do § 42
do art. 60.
Seria, sem dúvida, um processo inicial de retorno às Constituições de 1967 e 1969, com as manifestas lesões ao princípio do estado federal e da própria democracia.
Como lembra RAUL MACHADO HORTA ao referir-se a esses dois textos constitucionais que regeram o Brasil no período autoritário,
•A Constituição Federal aproximou-se da Constituição Total. A autonomia constitucional do Estado
reduziu-se ao exercício passivo das normas de reprodução, através do processo mecânico de transplantação para a Constituição do Estado das regras
pré-existentes na Constituição Federal. O ordenamento autônomo tornou-se, em grande parte, ordenamento derivado, com sacrifício do poder de autoorganização do Estado. O caráter derivado da Constituição do Estado ficou explicitado na regra que impunha aos Estados a reforma de suas Constituições,
dentro de prazo determinado, para adaptá-Ias às
normas da Constituição Federal, sob a cominação
da incorporação automática dessas normas constitucionais federais, se ultrapassado o prazo da adaptação (art. 188). A Emenda Constitucional n2 1, de 1969,
que sucedeu a novas fraturas decorrentes de dezessete Atos Institucionais, abandonou a cerimônia ainda
observada a Constituição de 1967, para dispensar reforma ou adaptação pelos Estados e impor corno decisão autoritária do poder central, a incorporação direta
das disposições nela contidas ao direito constitucional
legislado dos Estados (art. 200)."
(op. cit., p. 522)
Em contrapartida, como anota o mesmo autor,
em seqüência, "a Constituição Federal de 1988 promoveu a reconstrução do federalismo brasileiro, estabelecendo a relação entre a federação e os princí~
pios e regras que individualizam essa forma de Estado no conjunto das formas políticas. Esse processo
de reconstrução envolveu o abandono do modelo fixado na Constituição Federal de 1967 e na Emenda
nll 1, de 1969, as quais, sob a inspiração do autoritarismo político, concentraram na União a sede praticamente exclusiva da legislação e dos recursos tributários, relegando Estados e Municípios à situação
de meros caudatários da União. As relações de su-
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bordinação adquiriram predominância no federalismo constitucional de 1967 e 1969 e esse período,
que perdurou até a promulgação da Constituição de
1988, assinalou a crise mais profunda do federalismo brasileiro, a qual só encontra correspondência no
período de vigência da Carta de 10 de novembro de
1937, quando a concepção federal se viu substituída
pela estrutura unitária do Estado, sob o comando incontrastável do Presidente da República, autoridade
suprema do Estado (art. 73): (op. et loc clt.).
6.1.2. Cláusulas Pétreas: A Separação dos
Poderes
Trata o inciso 111 do § 42 , art. 60, da Constituição Federal, da Mseparação dos PoderesM. Esta separação de Poderes está necessariamente conjugada ao art. 22 , do mesmo texto constitucional, segundo o qual ·São Poderes da União, independentes e
harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o
Judiciário·.
A propósito, preleciona CELSO RIBEIRO BASTOS, didaticamente:
MArrola-se entre os princípios fundamentais a
chamada tripartição dos poderes, que poderia ter
sido chamada de tripartição de funções, uma vez
que o poder ao povo pertence... O traço importante
da teoria elaborada por Montesquieu não foi o identificar estas três funções, pois elas já haviam sido
abordadas por Aristóteles, mas o de demonstrar que
tal divisão possibilitaria um maior controle do poder
que se encontra nas mãos do Estado. A idéia de um
sistema de Mfreios e contrapesosM, onde cada órgão
exerça as suas competências e também controle o
outro, é que garantiu o sucesso da teoria de Monstesquieu.
(...)
Ao contemplar tal princípio, o constituinte teve
por objetivo - tirantes as funções atípicas previstas
pela própria Constituição - não permitir que um dos
M
Mpoderes se arrogue o direito de interferir nas compatências alheias, portanto não permitindo, por exemplo,
que o Executivo passe a legislar e também a julgar ou
que o Legislativo, que tem por competência a produção normativa, aplique a lei ao caso concreto.·
(in op. cit., p. 149)
É isto, exatamente isto, o que decorre da nossa vigente Constituição, como muito bem observa o
ilustre Ministro JOSÉ NÉRI DA SILVEIRA no acórdão proferido na ADIN nll 981 (in Revista de Direito
Administrativo, n2 198, p. 237). Diz ele:
MPor força dos resultados do plebiscito de 21
de abril de 1983, a que se refere o art. 2º do mesmo
Ato das Disposições Transitórias, os princípios repu-
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blicano e presidencialista tornaram-se definitivos na
caracterização da forma e sistema de governo do
Estado federal brasileiro. A separação dos poderes,
como cláusula pétrea (CF, art. 60, § 42 , 111), por igual,
é, assim, ponto insubstituível do sistema constitucional, com a expressão que lhe confere o art. 22 da Lei
Magna, ao preceituar:
Art. 22 São Poderes da União, independentes e
harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o
Judiciário.
Nesse sentido, ad exemplum, a independência do Judiciário, qual a do Legislativo e do
Executivo, como poderes políticos, é um dos princípios essenciais que definem a fisionomia da ordem
constitucional republicana vigente no Brasil e que há
de ser resguardada.M
A importância do tema vem clarificada nas palavras de LUIZ FLÁVIO GOMES, verbis:
·0 desenvolvimento do Jogo democrático limpo
e equilibrado, sobretudo entre o Estado e o cidadão,
depende da existência de umas regras assim como
de um poder verdadeiramente autônomo capaz de
exigir o cumprimento delas. Depende, em outras palavras, de um verdadeiro Estado de Direito concebido não (exclusivamente) como a possibilidade atribuída ao poder Político de criar o Direito positivo, senão primordialmente como Estado onde todos estão
subordinados ao ordenamento jurídico, entendido
em seu sentido mais amplo, como fruto da atividade
interpretativa dos juizes, adequadas ambas às normas, princípios e valores constitucionais.
Mas essa atividade interpretativa judicial. da
qual resulta o ordenamento jurídico definitivamente
vinculante e, conseqüentemente, com eficácia erga
omnes, somente poderá ser integralmente fiel a tais
normas, princípios e valores quando e onde os juizes não estiverem sujeitos a nenhuma interferência,
interna ou externa, no exercício de sua função. Onde
existe um Poder Judiciário totalmente independente
é maior a probabilidade de um regular desenvolvimento do jogo democrático, assim como da efetiva
proteção dos direitos fundamentais, porque maior
será o controle de todos os poderes públicos. A independência judicial, em suma, não pode ser vista
como um privilégio (odioso) de um grupo de pessoas
juridicamente qualificadas Ouizes), pois sua verdadeira natureza jurídica é bem distinta: ela constitui
um valor de suma importância do próprio Estado Democrático de Direito. Ela é, segundo as palavras de
Loewenstein, Ma pedra final no edifício do Estado Democrático de Direito·.
(••.)
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A independência judicial, assim, deve ser vista
nós nossos dias dentro de uma nova dimensão do
Estado de Direito, caracterizado pelo absoluto resjJ6i:.: aos direitos fundamentais bem como pelo efetivo controle jurídico de todos os poderes. Deve ser
vista como um valor do próprio Estado, mas não um
valor que se esgota em si mesmo, senão como um
valor instrumental, útil para a consecução de outros
valores assim como para a construção de uma sociedade aberta, livre, guiada pelo ordenamento jurídico constitucionalizado, aplicado por juizes independentes. Desse modo pode nascer uma nova sociedade civil, em nada semelhante ao modelo estabelecido e tutelado até hoje pelo Poder Político, sem
o devido controle ético e jurídico, o que lhe tem permitido dominar e administrar tudo e todos com seu
Direito público ("!ex"), aplicado muitas vezes por conformados e acríticos juizes-funcionários que, embora
com "potestas", ostentam alto déficit de "auctoritas",
na medida em que eles e a própria Magistratura continuam vinculados (sobretudo financeiramente) à mesma unidade administrativa centralizada governamental.
Não se entende uma sociedade civilizada sem
juizes independentes, que possam conter o uso da
força contra o oprimido ou o abuso do poder contra
os mais fracos. A absoluta liberdade do juiz, afirmou
o Dep. Álvaro Valle, é a garantia de que ele não
sofrerá por seus julgamentos. É um direito que
nós temos, como cidadãos. Em nossos conflitos,
precisamos de árbitros serenos, e, quando oprimidos, precisamos de quem usar o Direito em
nossa defesa.·
(in •A Questão do Controle Externo do Poder
Judiciário - Natureza e Limites da Independência Judicial no Estado Democrático de Direito· - 2· ed.,
São Paulo, Editora RT, pp. 83/85)
Esta necessária e obrigatória separação e independência dos poderes e, bem assim, a harmonia
que deve presidir a coexistência deles, vem sendo
sempre realçada pelos doutrinadores. Elucidativa a
lição de JOSÉ AFONSO DA SILVA:
(...) A divisão de poderes fundamenta-se, pois,
em dois elementos: a) especialização funcional, significando que cada órgão é especializado no exercício de uma função: assim, às assembléias (Congresso, Câmaras, Parlamento) se atribui a função legislativa; ao Executivo, a função executiva; ao Judiciário,
a função jurisdicional; b) independência orgânica,
significando que, além da especialização funcional, é
necessário que cada órgão seja efetivamente independente dos outros, o que postula ausência dos
meios de subordinação.
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(...)
A independência dos poderes significa: a) que
a investidura e a permanência das pessoas num dos
órgãos do govemo não dependem da confiança nem
da vontade dos outros; b) que, no exercício das atribuições que lhes sejam próprias, não precisam os titulares consultar os outros nem necessitam de sua
autorização; c) que, na organização dos respectivos
serviços, cada um é livre, observadas apenas as disposições constitucionais e legais; (...).
(...)
A harmonia entre os poderes verifica-se primeiramente pelas normas de cortesia no trato
recíproco e no respeito às prerrogativas e faculdades a que mutuamente todos têm direito. De
outro lado, cabe assinalar que a divisão de funções entre os órgãos do poder nem sua independência são absolutas. Há interferências, que
visam ao estabelecimento de um sistema de freios
e contrapesos, à busca do equilíbrio necessário à
realização do bem da coletividade e indispensável
para evitar o arbítrio e os desmando de um em detrimento do outro e especialmente dos governados.•

(in ·Curso de Direito Constitucional Positivo·
- 9!l ed., São Paulo, Editora Malheiros, 1993, pp.
99/101)
Decorre do exposto que qualquer tentativa de
subversão desse princípio da separação e harmonia
dos Poderes implica em inconstitucionalidade material, a esbarrar em cláusulas pétreas com sentido
de vedação expUcita, subsumida em texto expresso
de dispositivo constitucional. Compreende-se, por
razões lógicas, que tal vedação explícita não proíbe
o legislador constituinte apenas de proclamar texto
derrogatório do princípio da separação dos poderes,
sendo, ao contrário, abrangente de quaisquer pretensões modificativas de situações que sejam decorrência do princípio constitucional. É o caso das chamadas vedações implícitas, como ocorreria, por exemplo, com a norma através da qual, eventualmente, se
visasse a alterar, ou por qualquer forma modificar, a inviolabilidades dos Deputados e Senadores (art. 53) ou
as garantias dos juizes (art. 95, I, 11 e 111) (Cf. RAUL
MACHADO HORTA, op. cit., p. 124) ou, ainda, suprimir ou alterar a autonomia administrativa do Poder Judiciário, consistente na possibilidade de auto-organização de seus serviços, tais como prover suas secretarias, concursos e outros (art. 93, incisos e alíneas), ou,
mais, tocar na autonomia financeira desse mesmo Poder, referente à capacidade de elaboração de orça-
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mento próprio (art. 99, § 1º) (Cf. CELSO RIBEIRO
BASTOS, op. cit., p. 319).
&.1.3. Cláusulas Pétreas: Direitos e Garantias Individuais.
As liberdades públicas, como sabido, tem hoje
uma configuração muito mais complexa do que no
fim do Século XVIII. Com o advento do liberalismo,
procurou-se assegurar ao indivíduo uma liberdade
contra o Estado, garantindo-lhe a vida e o direito de
locomoção, de expressão do pensamento e de propriedade. Ao lado desses direitos, procurou-se tomar
efetiva a participação do cidadão na formação da
vontade do Estado.
Desse tempo até o presente, estas garantias e
direitos se desenvolveram, procurando-se dar um
colorido social a tais prerrogativas.
As Constituições modernas falam, por exempio, na função social da propriedade, com isso querendo significar que o direito só existe na medida em
que esteja a desempenhar uma função.
No início, já se disse, os direitos individuais
existiam para proteger o ~ndivíduo contra o Estado.
Hoje, já se aceita a proteção do indivíduo contra outros indivíduos ou grupos de indivíduos. E mais - adverte LUIZ FLÁVIO GOMES: hoje é ·preciso proteger as liberdades também frente ao Legislador, e
para isso se optou por uma proteção constitucional
das liberdades·. (op. cit., p. 93)
Preocupam-se os estatutos constitutivos das
leis maiores em impedir, v.g., que o empregador exija do empregado a adoção desta ou daquela região.
Além disso, a própria natureza dos direitos protegidos modificou-se. De um lado, porque se passou a
reconhecer que muitas vezes é necessário 'proteger
o grupo e não o indivíduo isoladamente. As Constituições hoje conferem proteção expressa à família.
Muitos outros grupos são encontrados na sociedade
moderna, tais como sindicatos, igrejas, associações
profissionais, etc.
De outra banda, surgiram os direitos cujo conteúdo consiste na possibilidade de o indivíduo receber alguma prestação do Estado. E esta é, talvez, a
alteração mais profunda, no dizer de CELSO RIBEIRO BASTOS (op. cit., p. 158).
Postas estas singelas noções sobre os direitos
dos cidadãos, ainda é de se referir os princípios e
fundamentos que as normas legais lhes conferem
sob forma de direitos e garantias, tais como a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores
sociais do trabalho e da livre iniciativa, dentre outros
(art. 12 ), a igualdade perante a lei, a inviolabilidade
do direito à vida e à liberdade, ao império da legali-
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dade, a liberdade de pensamento e de expressão, o
acesso irrestrito ao Poder Judiciário, a irretroatividade das leis, o devido processo legal, a presunção do
estado de inocência, a publicidade dos atos do Poder Públic? e tantas .o~tras qu~ a. Constituição d;
1988 c.apltula n~s. Inumer?~ inCISOS. do art. 5.
A~ém dl~s?, o~ direitos sociais e~unclados no art.
6 , as hmltaç~es, ~o poder de tnbutar ~a~. 150 e
151) e os pnnclplos da ordem economlca (art.
170).
Na concretização desses direitos e garantias
sobreleva a função constitucionalmente atribuída ao
Poder Judiciário. Neste passo, de apontar a lição primorosa do ilustre publicista. CARLOS MÁRIO ~A
~ILVA VEL~OSO, ao se refe~lr.à ~randeza dos obJetlVOS cometidos ao Poder Judlcláno.
·0 Poder Judiciário como guardião maior dos
direitos e das garantias constitucionais.
O Poder Judiciário, ·que tem por missão aplicar
contenciosamente a lei a casos particulares·, incumbe-se de distribuir justiça, que Aristóteles proclamava ser a base da sociedade, ou o lugar comum de
todo o governo, na concepção de Platão, e que, sem
ela, ·no pueden mucho durar los reinos·, escreveu
Egídio Romano, citado por S. V. Linares Quintana.
Na verdade, a função jurisdicional, que Quintana
afirma ser a que ·melhor define o caráter jurídico do
Estado constitucional·, diz, em definitivo, o direito,
diante da controvérsia e impõe a paz social. De outro lado, como consectário de sua própria natureza,
o órgão estatal que a exercita, o Poder Judiciário, é
o guardião maior dos direitos, a garantia das garantias constitucionais.
Logo após as primeiras declarações perceberam os povos que elas só bastam, mas que é necessária a existência de mecanismos que tomem efetivos os direitos declarados, assim fazendo real a Iimitação do poder. Surge, então, a idéia das garantias
de direito individual, que consubstanciam remédios
jurídicos contra a violação de direitos. Se ao Poder
Judiciário, na doutrina de Montesquieu, cumpre, contenciosamente, como acima falamos, dizer o direito
diante do caso controvertido, para o fim de proporcionar a tutela jurisdicional, é fácil perceber que o
Judiciário haveria de colocar-se como a maior dessas garantias, bastando a criação de medidas judiciais que seriam utilizadas pelos indivíduos. Leciona,
a propósito, Dalmo de Abreu Dallari:
A proteção deveria vir através do Poder Judiciário. E essa idéia de proteção através de medidas
judiciárias, concretas e eficazes, foi muito ressaltada
pelo clássico Decey, quando salientou que, para que
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se saiba se os direitos da pessoa são realmente parte de um sistema constitucional, é preciso considerar
duas coisas: em primeiro lugar, em que consistem
os direitos declarados, quais são esses direitos, qual
a sua significação. E a par disso, é necessário ainda
verificar mais os meios legais que asseguram a preservação e exercício daqueles direitos (Dicey. Intradution to Study Df the Law Df the Constitution, p.
207)."
Certos povos preocupam-se menos com as dec1arações de direitos e mais com suas garantias. Assim, por exemplo, os ingleses e os americanos, que
têm, por isso mesmo, uma longa tradição de respeito
aos direitos individuais, ou de limitação do poder.
Bem por isso, escreveu Pedro Lessa que, "nos Estados Unidos da América do Norte, e nos países que
lhes têm imitado as instituições, o Poder Judiciário é
igual, ou, para ser bem preciso, superior aos outros
dois poderes," Vale invocar, aliás, tal como fez Pedro Lessa, o testemunho de um dos maiores mestres do Direito Constitucional americano, Willoughby,
a dizer que "o mais poderoso dos freios no garantir
as relações regulares entre o poder federal e os poderes dos Estados, e ainda entre os próprios ramos
do poder federal, tem disso inquestionavelmente a
Corte Suprema. No mecanismo da república, o seu
papel tem sido o da roda mestra. A Constituição, no
exercício de sua supremacia a respeito de todos esses poderes, a todos lhes pôs limites, e o instrumento para efetuar essa limitação tem sido a Corte Suprema, como intérprete do Direito Constituçional.
Fortalecer o Poder Judiciário e dar-lhe condições de funcionamento são metas que devem ser perseguidas pelo povo que quer ser livre, por isso que
"a independência do Judiciário é uma necessidade
da liberdade individual". Pedro Lessa, citando Story,
afirmou que "o Estado deve organizar a sua magistratura, corno se esta fosse uma instituição criada e
existente fora do mesmo Estado".
(op. cit., pp. 25/27).
A essa lição, agrega-se o entendimento de
LUIZ FLÁVIO GOMES, salientando a vital'importância do império do ordenamento jurídico e do papel
do Poder Judiciário na efetivação dos direitos fundamentais, verbia:
"O exercício dos direitos fundamentais _ do
qual deriva a verdadeira cidadania e uma forte sociedade civil - tem como pressuposto básico o império
do ordenamento jurídico. Em um Estado Democrático de Direito, como o nosso (CF, art. 111), todos devem estar submetidos a este ordenamento, principalmente o Estado, porém quem pode assegurá-lo em
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sua plenitude só pode ser o Poder Judiciário, por
meio da tutela judicial efetiva. Não obstante, na medida em que este Poder não conte com sua total independência e autonomia para garantir o cumprimento das normas jurídicas, primordialmente das
constitucionais, pouca ou nenhuma garantia possuem os direitos fundamentais. Sendo assim, só
uma magistratura verdadeiramente autônoma (financeira e administrativamente) será capaz de remover
os obstáculos que são freqüentelT!ente criados para
impedir o exercício de tais direitos.
Se para a existência de um regime democrático uma das exigências mínimas é o controle dos poderes e se para a construção das liberdades o requisito primeiro é o império do direito, parece muito evidente, como estamos assinalando, a necessidade de
um Poder que se encarregue de tais tarefas. Esse
Poder é exatamente o Juc;ficiário que, no entanto,
para garantir a liberdade alheia, deve antes conquistar plenamente a própria, tomando-se totalmente independente e autônomo.
O Estado moderno, que atua sob a influência
de muitos interesses, principalmente econômicos,
resiste quanto pode, como sabemos, à total autonomia do Poder Judiciário, porque sabe que quanto
menos esta autonomia menor será o "controle jurídico dos demais poderes" e menos capacitado ele estará para a real e efetiva proteção dos direitos fundamentais. A muitos não interessa, evidentemente, que
os órgãos encarregados do controle conquistem sua
integral liberdade. O modo mais eficaz de neutralizar
a atuação jurisdicional frente a determinados interesses ou camadas sociais sempre foi não conceder-lhe
autonomia econômica. É por isso que se diz que "o
Poder Político não compra o Poder Judiciário, o faz".
Mas toda essa mentalidade absolutista tem que dar
lugar à construção de uma sociedade mais aberta,
mais justa e mais democrática, onde o exercício dos direitos fundamentais não seja um constante tormento."
(op. cit., pp. 93/94)
Por fim, em se tratando de exame crítico atinente à defesa e preservação da cláusula pétrea
consistente nos direitos e garantias, impende reiterar
a afirmação de que os predicamentos da magistratura, por se constituírem em expressas e fundamentais
salvaguardas da Cidadania - em favor de quem, ao
fim e ao cabo, revertem e têm eficácia -, inserem-se
nas limitações implícitas ao poder de revisão constitucional.
7. Conclusão.
Entende-se, Senhor Presidente, que, com essas palavras se conseguiu, embora de forma superfii
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cial porque o tema é por demais extenso para uma
abrangência de profundidade, abranger a matéria
pertinente à questão da pretendida reforma constitucional. Examinou-se, como prometido ao início deste
trabalho, as questões cruciais referentes às inconstitucionalidades formais e materiais e, bem assim, os
confrontos às vedações implícitas e explícitas.
Por estas razões, Senhor Presidente, meu
voto, infelizmente, será pela rejeição tanto do
Substitutivo como das Propostas de Emenda nas
quais ele busca supedâneo, se a tanto se chegar
em razão de eventual rejeição das preliminares
contidas em questões de ordem oportunamente levantadas.
Brasília, Câmara dos Deputados, Sala da Comissão, 19 de junho de 1996. - Deputado Jarbae
Lima.
PROJETO DE LEI NII2.904, DE 1997
(Da Sr- Sandra Starling)
Altera a redação do inciso 111 do art.
13 da lei nIl 8.974, de 5 de janeiro de 1995
e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1'2 O inciso 111 do art. 13 da Lei n2 8.974, de
5 de janeiro de 1995, passa a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 13................................................................
111 - a produção, armazenamento ou manipulação de embriões humanos ou células somáticas de
ser humano, induzidas em cultura a funcionar como
célula germinativa, destinadas a servirem como material biológico disponível;
Pena - reclusão de seis a vinte anos"
Art. 22 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 32 revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
O Ministro Luiz Vicente Cemicchiaro, do Superior Tribunal de Justiça, em instigante ensaio publicado no caderno "Direito e Justiça" do Correio Braziliense, edição de 4 de março de 1996, assinalava
que "o progresso na ciência reflete no direito". No
entanto, a velocidade do desenvolvimento científico
e tecnológico é maior que a da normatização jurídica
de atos de técnica praticados pelo homem. Apesar
disso, a ordem jurídica não pode furtar-se ao exame
das atividades de pesquisa e seus resultados, ante
desdobramentos de toda natureza que podem implicar. Sendo assim, mesmo que com evidente atraso
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em relação ao progresso científico, o direito positivo
sobre ele incide, para moldá-lo, autorizando-o ou inibindo-o. Cabe, evidentemente, ao Estado resguardar
as condições necessárias de liberdade para que se
aprimorem os conhecimentos científicos. Mas é também tarefa do Poder Público disciplinar, monitorar,
controlar e condicionar experimentos, em face dos
imperativos de bem-estar da humanidade, dignidade
de cada um dos indivíduos e preservação da vida
em toda a sua diversidade.
Dizia Albert Einstein que "a ciência não é capaz de criar fins, e muito menos de incuti-los nos seres humanos; no máximo, a ciência pode suprir os
meios com os quais atingir certos fins. Os próprios
fins, porém, são concebidos por personalidades possuidoras de ideais éticos (..•) e esses fins são adotados e levados adiante pelos muito seres humanos
que determinam a lenta evolução da sociedade. Por
estas razões, devemos ter a precaução de não superestimar a ciência e os métodos científicos quando
há problemas humanos em causa; e não devemos
presumir que os especialistas sejam os únicos a ter
o direito de se expressar sobre as questões que afetam a organização da sociedade". "Pesquisas perspicaze"S e trabalhos científicos incisivos - lembrava o
grande físico alemão - tiveram, muitas vezes, implicações trágicas para a humanidade, produzindo, por
um lado, invenções que libertaram o homem do trabalho físico exaustivo, tomando a vida mais fácil e
mais rica, mas, por outro lado, introduzindo em sua
vida uma profunda inquietação, tomando-o escravo
de seu ambiente tecnológico e - o mais catastrófico
de tudo - criando os meios para sua própria destruição em massa. Essa é, sem dúvida, uma tragédia
de pungência avassaladora".
Os "princípios concebidos por personalidades
possuidoras de ideais éticos" foram, no campo das
formulações relativas à saúde, à vida e à morte,
constituindo um acervo de orientações e regulações
de variados níveis que se convencionou chamar bioética. Pauta-se a bioética pelo fundamento da não
maleficêr.cia que, por processos culturais, projeta,
no campo da normatização estatal, diretrizes que
tomam eficaz a regra básica de convívio humano:
não se deve produzir o mal; em sentido contrário,
deve-se induzir a formulação de normas que resguardem o bem, assim conceituado a partir das reflexões em bioética e de outros axiomas morais.
No constitucionalismo brasileiro, essas regras
basilares podem ser encontradas entre os direitos e
garantias fundamentais, ou, esparsamente, no tratamento dado à ordem econômica, à educação, a saú-
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de, à ciência e tecnologia, à defesa e preservação
do meio ambiente. Em nfvel infraconstitucional, no
que pertine ao este projeto pretende regular, a sanção da Lei n2 8.974, de 5 de jan'eiro de 1995, significou notável concretização de parâmetros para a atividade engenharia genética, vis-á-vis a preservação
da diversidade, tendo em vista a aplicação do princfpio da não maleficiência.
Mas, como o direito caminha a passo de cágado e a ciência segue cada vez mais acelerada, movida por gigantescos financiamentos, nunca desinteressados, os agentes polfticos são sempre surpreendidos pela última descoberta ou pela mais recente
inovação.
Maravilhamo-nos com a descoberta do DNA,
por Watson e Crick, aproximamo-nos da decifração
do enigma do surgimento da vida com a sopa de
aminoácidos obtida por Miller, fascinamo-nos com as
notfcias dos primeiros bebês de proveta, mas, definitivamente, assustamo-nos quando Hall anunciou, em
1993 a duplicação de embriões humanos, a partir de
um único zigoto, experiência interrompida pelo próprio pesquisador por motivos éticos, após as primeiras mitoses. E agora, com os registros do experimento de clonagem partenogênica de Wilmut, temse a confirmação do que, há pouco tempo atrás, era
mera especulação: pode-se clonar um ser humano.
O nascimento da ovelha Dolly tomou palpável,
hipótese factfvel, o que antes não passava de ficção
nos livros de Asimov ou de Huxley; E a referida Lei
n2 8.974/95 já não é suficiente para punir, em razão
de brechas na tipificação criminal, a possfvel, perigosa e injuridica experiência de induzir células somáticas da espécie humana a, em cultura, atuarem como
células germinativas. Não havendo ainda exata descrição dessa espécie de experimentação como fato
tfpico e sendo vedado o recurso à analogia em matéria pànal, urge que se defina como delito a indução
de células diplóides a comportamento de ovo humano.
Possfvel a clonagem um ser humano, já se podem antever perigosos desdobramentos polfticos,
militares, civis, ambientais, penais, sociais e morais
da reprodução em série de exemplares do Homo
sapiens. Não tardarão as vendas em bolsa de MoferM
tas de etemidade , para quem puder pagar, evidentemente. Pensemos nas implicações psicológicas do
convfvio entre exemplar original e clonado. Ou ainda: como seria viver o clonado, após a morte da criatura inicial, uma vida que não é sua, mas apenas de
substituição de alguém que já faleceu? O que dizer
da fabricação de um clone, sem cérebro, apenas
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para que alguém tenha disponfvel material de MtransplanteM, em caso de grave enfermidade?
Um fruto monstruoso pode estar se avizinhando, com repercussões piores que a própria invenção
da bomba atômica. Não há possibilidade de concessões nesse campo, a menos que estejamos dispostos a tolerar que o horror das experiências de Mengele, trazidas para as telas de cinema, como enredo
M
fictfcio, em MOS Meninos do Brasil , se torne uma
apocalfptica realidade.
Sala das Sessões, 25 de março de 1997. - Deputada Sandra Starllng.
Apense-se ao PL n 2 2.811/97.
Em 25-3-97 - Presidente.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 2.291 DE 1997
(Do Sr. Deputado Luiz Alberto)
Solicita infonnaçóes ao Sr. MINISTRO
DAS MINAS E ENERGIA, sobre Resolução
n213 de 6 de dezembro de 1996, publicada
no DOU de 31 de dezembro de 1996, seção

I, página 29.159, do Conselho de C0ordena-

ção e Controle das Empresas EstataisIMinlstério do Planejamento e Orçamento, reterente Art. 22, Anexo 2, referente à anistia de
funcionários da Petrobrás.
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 50, parágrafo 22 , da CF e
dos artigos 115, inciso I e 116, Regimento Interno,
requeiro a V. EX- que sejam solicitadas informações
ao Ministro das Minas e Energia, no sentido de esclarecer esta Casa a respeito da manutenção da
Manistia concedida pelas Subcomissões Setoriais e
pela Comissão Especial de Anistia (CEAlSAF) , relativa aos processos indicados no Anexo 2M, da Resolução supracitada, que garante aos funcionários da
Petrobrás S.A. a sua reintegração a esta empresa.
Considerando, que estamos completando 84
dias da publicação da referida Resolução, requeremos as seguintes informações:
a) por qual(is) motivo(s) a Petrobrás
S.A. ainda não reintegrou os funcionários
envolvidos na questão;
b) se existe algum impedimento de natureza técnica e jurfdica ou orçamentaria,
para o cumprimento da citada Resolução;
c) se existe planejamento para reintegração dos beneficiados;
d) quando se iniciará o cronograma do
planejamento referido no item c.
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Sala das Sessões, 25 de março de 1997. Luiz Alberto, Deputado Federal PTIBA.
Aprovo Ad referendum.
Em 25-3-97 . - Michel Temer, Presidente.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
NR 2.292 DE 1997
(Do Sr. Deputado Luiz Alberto)
Solicita Informações ao Sr. PRESIDENTE DA PETROBRÁS, sobre Resolução n R 13, de 6 de dezembro de 1996, publicada no DOU de 31 de dezembro de
1996, seção I, página 29.159, do Conselho de Coordenação e Controle das Empresas EstataisIMlnistério do Planejamento e Orçamento, referente Art. 2R Anexo 2, referente à anistia de funcionários
da Petrobrás.
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 50, parágrafo 22 , da CF e
dos artigos 115, inciso I e 116, Regimento Interno,
que requeiro a V. Ex4 que sejam solicitadas informações ao Presidente da Petrobrás, no sentido de
esclarecer esta Casa a respeito da manutenção da
-anistia concedida pelas Subcomissões Setoriais e
pela Comissão Especial de Anistia (CEAlSAF), relativa aos processos indicados no Anexo 2-, da Resolução supracitada, que garante aos funcionários da
Petrobrás S.A. a sua re.integração a esta empresa.
Considerando, que estamos completando 84
dias da publicação da referida Resolução, requeremos as seguintes informações:
a) por qual{is) motivo{s) a Petrobrás
S.A. ainda não reintegrou os funcionários
envolvidos na questão;
b) se existe algum impedimento de natureza técnica e jurídica ou orçamentária,
para o cumprimento da citada Resolução;
c) se existe planejamento para reintegração dos beneficiados;
d) quando se iniciará o cronograma do
planejamento referido no item c.
Sala das Sessões, 25 de março de
1997. - Luiz Alberto, Deputado Federal
PTIBA.
INDICAÇÃO NR 790, DE 1997
(Do Sr. Fernando Gabeira)
Sugere a realização de uma Conferência Internacional para discutir o fenômeno das migrações internacionais.
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Excelentíssimo Senhor ~inistro das Relações
Exteriores:
A presente indicação tem por objetivo sugerir a
Vossa Excelência a realização de uma Conferência
Internacional para discutir o fenômeno das migrações intemacionais. A Conferência poderá contar com
a presença de representantes de Governo, diplomatas, acadêmicos, membros dos Poderes Judiciário e
Legislativo, integrantes de organismos intemacionais
e de organizações não-governamentais.
Minha iniciativa deriva-se do caráter que vem
assumindo a migração internacional neste final de
século. Em primeiro lugar, fatores como os avanços
na tecnologia de transportes, que facilitaram as viagens internacionais, e as informações disponíveis
nos meios de comunicação, que divulgam os modos
de vida de todos os países do mundo, despertam a
atenção de todos habitantes do planeta. Cidadãos
do Terceiro Mundo sentem-se encorajados a vender
sua força de trabalho onde acham melhor, quer dizer, em países desenvolvidos, onde em geral os salários são mais altos e os direitos trabalhistas são
garantidos de forma mais eficaz.
Além disso, o aumento da população em algumas regiões do mundo, especialmente a África, tem
causado forte pressão sobre a disponibilidade dos recursos naturais, que se reflete no aumento da pobreza.
O esgotamento das condições do solo, dos recursos
aqüíferos e a perda da biodiversidade são algumas
das conseqüências da super-utilização dos recursos
causada por crescimentos populacionais desordenados. A parcela mais pobre da população é em geral a
que mais sofre com esse tipo de degradação ambientai. Fugindo dessas condições de vida, parte desta p0pulação migra para sociedades mais afluentes - são
os chamados -refugiados ambientais- - cujo número
tende a aumentar à proporção em que se agrava a degradação do meio ambiente nessas regiões.
A resposta da maioria dos países a esse fluxo
de imigração é aumentar o aparato de inspeção e
controle nos postos de entrada e saída nas fronteiras. Com efeito, os Governos mantêm-se determinados a controlar quem entra e sai do seu território, em
virtude dos efeitos econômicos é sociais das migrações. A tensão entre os dois fluxos cresce a cada
dia: de um lado, a mobilidade que a tecnologia confere para que pessoas - assim como bens - cruzem
as fronteiras. De outro, os países levantando barreiras contra essa circulação livre, barreiras essas cujo
custo político e econômico cresce a cada dia.
Em relação à política interna, o aumento do fluxo migratório - estimado pela Nações Unidas em
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cem (100) milhões de migrantes em todo o mundo
no ano de 1993 - estimulou o crescimento de partidos de ultra-direita na Europa, que apóiam restrições
à imigração, são nacionalistas e extremamente xenófobos. Estas atitudes assumem um caráter ainda
mais grave quando aparecem em cena grupos como
os alemães neonazistas, os NskinheadsN, que alimentam cada vez mais o ódio e a violência pelos estrangeiros, convencidos de que eles estão roubando
os postos de trabalho dos cidadãos nacionais. Os
ataques aos estrangeiros na Europa demonstram,
perigosamente, um recrudescimento do racismo em
diversas camadas da população.
Ainda mais, que as idéias compartilhadas por
esses partidos ultra-nacionalistas estão a infiltrar-se
nas legislações nacionais, como é o caso da Lei Debré, cujo artigo que obriga o cidadão a comunicar a
saída de um estrangeiro hospedado em sua casa é
um exemplo de como a xenofobia e o racismo são
incompatíveis com as liberdades civis.
Acrescento, ainda que os migrantes, em sua
busca por urna vicia melhor, sofrem com a falta de proteção legal; o medo da deportação, caso estejam em situação ilegal; os salários mais baixos do que a população nativa; as medidas tornadas pelos Governos para
reduzir seus benefícios sociais. Esta situação constitui
um verdadeiro desrespeito aos direitos humanos.
Diante de um problema que envolve tantos aspactos, forçoso é concluir que qualquer solUção só
poderá ser fruto da negociação e da cooperação internacional. A realização de uma Conferência, a partir de uma iniciativa brasileira, poderá lançar as bases para a união dos esforços internacionais em torno da resolução do problema.
Diante do exposto, minha sugestão é pela reaIização de uma Conferência Intemacional para discutir o fenômeno das migrações internacionais.
Sala das Sessões 25 de março de 1997. - Deputado Fernando Gabeira.
Publique-se. Encaminhe-se.
Em 25-3-97 - Presidente.
REQUERIMENTO
(Do Sr. Fernando Gabeira)
Requer seja encaminhada ao Poder
Executivo a anexa indicação, sugerindo
ao Ministério das Relações Exteriores a
realização de uma Conferência Internacional para discutir o fenômeno das migrações internacionais.
Senhor Presidente:
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Requeiro a V. Exl', nos termos do art. 113, inciso I e § 12 do Regimento Interno, encaminhar ao Poder Executivo a anexa indicação, sugerindo ao Ministro das Relações Exteriores a realização de uma
Conferência Internacional para discutir o fenômeno
das migrações internacionais.
Sala das Sessões, 25 de março de 1997. - Deputado Fernando Gabeira.
PROJETO DE LEI N22.905, DE 1997
(Do Sr. Fernando Gabeira)
Impõe condições para a comercialização de alimentos geneticamente modificados.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 A comercialização de alimento geneticamente modificado apenas poderá ser efetivada se
constar do recipiente, embalagem ou rótulo informação ao consumidor de que no processo produtivo do
alimento ou de seus componentes utilizaram-se técnicas de engenharia genética.
§ 12 Para os efeitos desta lei, considera-se alimento geneticamente modificado todo aquele em
que tenham sido utilizadas técnicas de engenharia
genética em qualquer etapa de seu processo produtivo, de seus componentes ou, se for o caso, no animal que o originou.
§ ~ No caso de alimento geneticamente roodificado comettializado sem a utilização de recipiente, embalagem ou rótulo específico, a infonnação referida no caput deste artigo constará de anúncio visível colocado no
local em que o produto esIá sendo ofertado ao consumidor.
Art. 22 O conteúdo das informações sobre as
técnicas de engenharia genética utilizadas no processo produtivo do alimento ou de seus componentes que deve constar do recipiente, embalagem ou
rótulo, ou ser colocado em anúncio junto ao produto,
na forma prevista pelo artigo anterior, será objeto da
regulamentação desta lei.
Art. 32 As infrações às disposições desta lei sujeitam o infrator às sanções previstas na Lei nll 8.078, de
11 de setembro de 1990, que Ndispõe sobre a proteção
do consumidor e dá outras providênciasN.
Art. 4º O Poder Executivo regulamentará esta lei
no prazo de 90 (noventa) dias de sua publicação.
Art. S!l Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6!l Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
Os consumidores têm o direito inafastável de
ter todas as informações necessárias sobre os pro-
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dutos que adquirem. À informação plena vincula-se
o próprio direito de escolha. Esta vem sendo a linha
adotada pela legislação que regula a questão da de1esa do consumidor, em nosso País e no mundo
como um todo. Um dos temas mais atuais neste
campo é a qualidade dos alimentos, objeto de preocupação de todas as organizações governamentais
e não-governamentais que trabalham com o consumidor e, de uma forma geral, com interesses difusos.
Em relação à qualidade dos alimentos e sua informação ao consumidor, recentemente vem tomando vulto a discussão em torno dos alimentos geneticamente modificados. O assunto, entendemos, necessita de imediata edição de norma legal que o discipline, uma vez que a engenharia genética, inevitavelmente, será utilizada cada vez com maior intensidade no campo da produção de alimentos.
Experiências com soja geneticamente modificada, por exemplo, podem interferir em cerca de
E30% dos alimentos encontrados nos supermercados, ao abarcar o amplo conjunto de pães, chocolates, bolos, sorvetes, margarinas e óleos comestíveis.
Sobre este produto específico, alertam organizações
como o Greenpeace e o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor que já está em fase de produção
em alguns- países a chamada Soja RR, criada para
ser resistente ao herbicida Roundup. Os grãos desta soja não são mais baratos, mais saborosos ou
mais saudáveis. A única suposta vantagem é que,
com esta nova soja, os agricultores poderão utilizar
o referido herbicida em quantidades maiores.
As conseqüências da produção dos alimentos
geneticamente modificados para a saúde são ainda
desconhecidas ou muito pouco estudadas. segundo
um editorial do New England Joumal of Medlcine,
os produtos modificados por engenharia genética
têm potencial alergênico para o organismo humano
incerto, não mensurável e impossível de provar.
,
Nã~ obstante a inviabilidade de comprovação
no estágIO atual de todos os efeitos para a saúde humana e para o meio ambiente, deve-se ter precaução em seu uso. E mais deve-se assegurar aos consumidores o direito de evitar, ou não, estes produtos.
Contamos com o total apoio de nossos ilustres
pares na aprovação deste importante projeto de lei.
S~la das sessões, 25 de março de 1997. _ Deputado Fernando Gabelra.
As Comissões:
Agricultura e Política Rural
Defesa do Cons., Meio Amb. e Minorias
Const. e Justiça e de Redação (M 54,
Rl)
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Em 25-3-97. - Presidente.
O Sr. Michel Temer, Presidente, deixa
a cadeira da Presidência, que é ocupada
pelo Sr. Arlindo Vargas, § 2º do art. 18 do
Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Vargas) - Vai-se
passar ao horário de
VII- COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES
Tem a palavra o Sr. Benedito Guimarães, pelo
PPB.
O SR. BENEDITO GUIMARÃES (PPB - PA.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
sras e Srs. Deputados, um jornal que sobrevive há
121 anos, mantendo-se sempre atuante e atualizado, tem de ser forte, prestigiado e respeitado, constituindo-se em motivo de orgulho para seus leitores e
para sua região. O jornal A Província do Pará, que
por muitos anos pertenceu aos Diários Associados
fez história no Pará, e preserva, sem se descurar d~
sua função de bem informar a sociedade.
A data de 25 de março de 1876 constitui-se no
marco de sua primeira edição. Foram seus fundadores: Joaquim José de Assis, Francisco de Souza
Cerqueira e Antônio José de Lemos. Assis era político de prestígio e pecuarista. Mineiro de nascimento,
chegou ao Pará em 1855, sendo bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais. Casou-se em Belém e fundou o Partido Liberal, elegendo-se Deputado Provincial por duas legislaturas, tendo posteriormente fundado a Loja Maçônica Firmeza e Humanidade. Cerqueira, o responsável pelas oficinas, era de origem
humilde e morreu de tuberculose quatro anos após a
fundação do jornal. Antônio Lemos era maranhense
e foi herói da Guerra do Paraguai. Após a guerra, foi
nomeado para chefiar o então segundo Distrito Navai, em Belém, tendo sido político por muitos anos.
O primeiro exemplar de A Província do Pará
tinha formato tablóide e modesta apresentação gráfica, a exemplo de todos os periódicos que circulavam
em Belém. Na primeira página só saíam anúncios.
As matérias redacionais ficavam restritas às segundas e terceiras páginas. A quarta página era dedicada aos comerciais. Logo abaixo do título, o jornal estampava dois versos da legenda dos séculos: "É
permitido, mesmo aos mais fracos, de ter uma boa
intenção e de a dizer"". Custava 18 mil réis a assinatura anual, paga adiantadamente. Para o interior,
o preço da assinatura subia para 20 mil réis. Vinte
réis custava o exemplar diário.
O jornal era impresso na Tipografia Futuro, 10calizada na Travessa do Passinho, esquina com a
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rua Formosa (hoje Treze de Maio com a Campos
Sales).
Durante o Império, encetou campanhas a favor
da abolição da escravatura, em que pese Joaquim
José de Assis, um de seus proprietários, ser, na
época, senhor de um grande número de escravos.
- d
O jomal lutou também pela Proclamaçao a
República, abrindo espaços para artigos de notórios
antimonarquistas, como Lauro Sodré, Justo Chermont e Paes de Carvalho.
Com a morte de José Joaquim de Assis, em
1889, Antônio Lemos passou a ser o único dono do
jornal, renovando o periódico, inovando e modernizando a imprensa do Pará.
Em 10 de abril de 1887 a família Chermont
(Pedro e Justo) passou a fazer parte da sociedade.
Esse período durou até 31 de outubro de 1900,
quando houve rompimento. entre Lemos e a fam"!a
Chermont. Depois de vinte e seis anos, A ProvCncla
pararia de circular. A paralisação, todavia, só durou
sete meses, pois no dia 1SI de maio de 1901, A ProvCncia do Pará voltaria a circular, já de propriedade
exclusiva de Antônio Lemos. A partir daí, viveu momentos áureos. Lemos, que embelezava a cidade
como Intendente, não se descuidava do jornal. A 26
de maio de 1907, transferiu a sede do jornal para um
suntuoso prédio, na 8erzedêlo Corrêa, onde hoje
funciona o Instituto de Educação do Pará, e adquiriu
na Europa uma rotativa Marinoni, que imprimia 20
mil exemplares por hora.
as embates políticos entre os seguidores de
Antônio Lemos, proprietário do jomal, e de João
Coelho, inimigo de Lemos, fizeram com que A Província do Pará fosse incendiada pelos capangas da
Lauro Sodré e João Coêlho, na noite de 29 de agosto de 1912.
A ProvCncia do Pará só ressurgiria a 6 de julho de 1920, sob o comando de Pedro Chermont de
Miranda, que formou uma sociedade, da qual era o
sócio majoritário. Foi a terceira fase do jornal, que
circulou até 27 de julho de 1926, tendo encerrado
suas atividades por problemas financeiros.
Na sua quarta fase, A ProvCncia do Pará voltou a circular no dia 9 de fevereiro de 1947, sob o
comando dos Diários Associados, de Assis Chateaubriand. Viel'àm para Belém para comandar o jornal
Frederico Barata, João Calmon e Alfredo saade.
Durante esse período de lutas e dificuldades
não podemos esquecer os nomes de Milton Trindade, Roberto Jares Martins, Artêmio Guimarães e Rubens Onetti, que, como principais dirigentes do jor-
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nal, conseguiram superar tudo e mantê-lo com dignidade e coerência.
Dia 8 de outubro de 1996 o jornal passou a ser
propriedade de Gengis Freire, advogado, jornalista,
intelectual e empresário dos mais bem-sucedidos no
ramo gráfico.
Gengis Freire tem imprimido sua marca pessoai na direção do jomal, renovando-o, contratando
colunistas de peso da imprensa nacional e fazendo
A ProvCncia do Pará rejuvenescer quando celebra
seus 121 anos de existência.
O fato é motivo de júbilo para a família paraense, que se acostumou ao longo dos anos com o jornal que se credenciou, em mais de um século de
existência, por fazer um jornalismo sério, vibrante,
atualizado e que leva em consideração principalmente o interesse do leitor como razão maior de sua
existência.
Desta tribuna, em nome do povo do Pará, quero parabenizar todos aqueles que fazem o jornal A
ProvCncia do Pará, reverenciar a memória de todos
os que participaram dessa vitoriosa luta e incentivar
os atuais proprietários, dirigentes e funcionários para
que prossigam sem desânimos e aumentem cada
vez mais o conceito desse grande jomal, que orgulha o Pará e sua gente e que hoje comemora 121
anos de glórias.
Ao mesmo tempo, quero agradecer à A ProvCncia do Pará os grandes serviços prestados ao
nosso Estado e ao povo paraense.
Sr. Presidente, solicito a V. Ex- que meu pronunciamento seja divulgado no jomal Hoje na Cimara e no programa A Voz do Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Vargas) - V. Exserá atendido na forma regimental.
O SR. FERNANDO FERRO _ Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Vargas) - Tem
V. EX- a palavra.
O SR. FERNANDO FERRO (Bloco/PT - PE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, neste momento dou entrada em projeto de lei que
determina o segredo de justiça para vítimas de crimes sexuais. Esse procedimento fará com que as
pessoas vitimadas por ações brutais, como estupro,
tenham resguardadas sua integridade e sua imagem
pública diante dos constrangimentos a que estão
submetidas. É uma tentativa de alterar o Código Penal no sentido de garantir à vítima, durante a tramitação do processo, o direito de ter resguardada sua ~ntegridade moral, física e psicológica, bem como nao
permitir ser exposta a constrangimentos, como ocor-
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re hoje, em muitos casos; aos que buscam a Justiça
quando acometidas desse tipo de desgraça.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Vargas) - A
Mesa recebe o projeto de V. ExB na forma regimental.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Vargas) - Concedo a palavra ao Deputado Chico Vigilante, pelo
Bloco Parlamentar PT/PDT/PCdoB. S. Ex' disporá
de cinco minutos.
O SR. CHICO VIGILANTE (BlocolPT - DF.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srt8 e Srs.
Deputados, nesta tarde homenageio Ceilândia, cidade do Distrito Federal que amanhã completará 26
anos. Trata-se de cidade jovem, que dispõe de uma
classe trabalhadora e empresarial com muita disposição; fo~ada na garra e na luta de um povo que
saiu de vários rincões deste País, como do Nordeste
brasileiro - Maranhão, Piauí, Ceará, Paraíba, Rio
Grande do Norte, Alagoas - ou mesmo de Minas
Gerais, Goiás, região Centro-Oeste; enfim. de todos
os recantos do Brasil.
Ceilândia, repito, é feita da fibra e da raça de
um povo. E, com 26 anos, merece ser visitada por
toda a população que habita o Plano Piloto e o Distrito Federal, inclusive pelos Deputados que, muitas
vezes, ouvem dizer que é uma cidade violenta.
Como morador de Ceilândia, lembro que se trata de
uma cidade com índice de violência igual ao de qualquer outra grande cidade do Brasil. Não é violenta
como contam e decantam por aí. Possui, de fato,
urna classe trabalhadora e empresarial ordeira, pacífica, honesta e trabalhadeira. É uma cidade satélite,
como é chamada a maioria das cidades do Distrito
Federal, mas nós, do Governo democrático e popular, estamos querendo transformá-Ia efetivamente
em cidade, acabando com a denominação de satélite. Sua população pulsa, vibra.
Hoje pela manhã, de acordo com o calendário
de comemoração do aniversário da cidade, estivemos com o Ministro da Agricultura, Senador Arlindo
Porto, com o Senador José Roberto Arruda, com o
.Administrador Regional de Ceilândia, José Eudes,
para assinar um convênio entre o Governo do Distrito Federal e o Ministério da Agricultura a fim de conIcluir o trabalho de uma feira dos produtores da cidade, que, na verdade, é um entreposto com a mesma
importância do Ceasa, que fica no Plano Piloto.
Para se ter idéia da importância dessa cidade,
50% dos produtos hortigranjeiros consumidos no
Distrito Federal saem de Ceilândia. E 90% da produção hortigranjeira consumida hoje é produzida na
área rural do Distrito Federal, e Ceilândia entra com
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importante parcela, além de exportar produtos para
Belém, Manaus, Recife, Natal, Fortaleza e Palmas.
Portanto, estamos nos transformando em exportadores de alimentos.
Neste momento, parabenizo a cidade de Ceilândia por seu aniversário, a administração do companheiro José Eudes de Oliveira Costa, Administrador Regional de Ceilândia, a administração de Cristovam Buarque, pelo esforço que tem feito para efetivarnente transformar Geilândia numa cidade, e também sua população, pela luta de cada um travada diariarnente e que a cada momento transforma Geilândia
numa cidade progressista, decente, boa de se viver.
Parabenizo Ceilândia, seu povo, Distrito Federal, por ter uma cidade como Ceilândia, e também o
Brasil, por ter mandado seus filhos dos mais distantes rincões para ajudarem a construir uma cidade da
importância de Ceilândia.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Vargas) - Pelo
Bloco Parlamentar PMDB/PSDIPSL, passamos a
palavra ao Deputado Armando Abílio, que dividirá
seu tempo com o Deputado Roberto Valadão.
S. Ex' disporá de cinco minutos.
O SR. ARMANDO ABfLlO (BlocoIPMDB - PB.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srt8 e Srs.
Deputados, por dever registro nos Anais da Casa a
visita do Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, sexta-feira próxima passada, ao Estado da Paraíba.
O Presidente foi participar do encerramento de
um seminário realizado naquele Estado sobre a educação fundamental dentro do Projeto Nordeste. Faziam parte dessa comitiva, o Presidente da Casa,
nobre Deputado Michel Temer, e o Líder do nosso
partido, Deputado Geddel Vieira Lima.
O Governador do Estado teve a oportunidade
de agradecer ao Presidente da República a presença, logo após a exposição de S. Ex' sobre o alto índice de evasão e reprovação escolar não só no OBrasil, mas principalmente no Nordeste, particularmente
no Estado da Paraíba, e abordou algumas questões
sobre a situação do nosso Estado.
Todos sabemos que houve uma mudança na
feição administrativa do nosso Estado - nosso Governador é ex-Parlamentar, esteve nesta Casa durante doze anos - e chegou a tal ponto que o lema
do Governo é austeridade e desenvolvimento. E foi
exatamente pensando em austeridade que o Governador teve a oportunidade de abordar o problema do
nosso Estado.
Atualmente não há qualquer investimento do
Governo Federal na região, a não ser o início da
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construção do Canal Curemas - Mãe DÁgua - Sousa, da ordem de 50 milhões de reais, o que representará cerca de 15 mil empregos diretos,·transformando o sertão da Paraíba no celeiro de alimentos
não só para o Estado, mas talvez até para o Nordeste brasileiro.
Diante da argumentação feita pelo Governador
José Maranhão, o Presidente da República assumiu,
de público, o compromisso de que iria liberar recursos para a conclusão das obras daquele canal, que,
por tanto representar em termos de mudanças econômica, já recebeu o nome de ·canal da redenção·.
Foi também feito outro pleito: a duplicação da
BR-230, que liga Cabedelo a Campina Grande, e
que, em função do aumento do fluxo de trânsito,
está realmente necessitando daquela obra. O Presidente também assumiu o compromisso de liberar esses recursos.
A maior discussão refere-se exatamente ao
projeto de transposição das águas do São Francisco. Se não houver a execução desse projeto, a Paraíba, nos próximos anos, estará fadada a não ter
água - não só para irrigar como para beber. Na sua
participação, o Presidente da República divulgou
que havia autorizado o Secretário de Políticas Regionais a concluir tal projeto. Também disse que no
início do próximo ano autorizará a realização do processo de licitação para a execução do projeto.
Sr. Presidente, peço a V. ExI que autorize a
publicação deste registro que estamos fazendo hoje
a respeito da viagem do Sr. Presidente da República
ao nosso Estado, a Paraíba.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Vargas) - V. Exserá atendido na forma regimental.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Vargas) _ Concedo a palavra ao Deputado Roberto Valadão, pelo
Bloco Parlamentar PMDBIPSDIPSl.
O SR. ROBERTO VALADÃO (BlocoIPMDB _

Sr. Presidente, pedindo a inserção nos Anais
desta Casa desse dolente discurso, quero dizer que
·realmente a situação no sul do Estado do Espírito
Santo não é das melhores. Temos, por exemplo, na
região de Cachoeiro de Itapemirim, imensa jazida do
melhor mármore que se extrai no País. No território
do Município existem mais de 50% da capacidade
instalada de serragem do mármore e do granito. É
um potencial econômico apreciável. Entretanto, por
falta do dinheiro de circulação, o chamado capital de
giro, algumas empresas estão falindo. Há pedidos
de concordata e de falência. E é uma situação que
pode ser minorada com uma ação decisiva dos bancos de desenvolvimento.
Por isso, quero sugerir - e repito -, ao pedir a
inserção desse dolente discurso do Vereador Vasquinho, de Alegre, nos Anais desta Casa, que os organismos bancários de desenvolvimento desse Estado e outros organismos do Governo Federal façam
uma análise da situação naquela região. Acredito
que fazendo essa análise correta, certamente o Govemo Federal irá socorrer aquelas empresas e impulsionar o progresso da nossa gente naquela região, que
é de fundamental importância para nós, do Estado do
Espírito Santo, não só pela produção de mármore,
mas a região é sede da maior empresa de transporte
da América Latina, que é a Viação Itapemirim.
Lá há também uma imensa fábrica de cimento,
a segunda em capacidade instalada no País. É um
pólo de convergência de mais de trinta Municípios.
Por isso, acho que nós, daquela região, merecemos
a atenção desses organismos do Governo, principalmente dos bancos de desenvolvimento, para que,
por falta de algumas providências, não tenhamos
uma recessão acentuada, como a que denuncia em
seu discurso o Vereador Vasquinho.
Sr. Presidente, peço a V. E~ que esse discurso
seja transcrito nos Anais da Casa, na sessão de hoje.

ES. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, SrAs e
Srs. Deputados, causou-me preocupação o discurso
proferido pelo Vereador Ronaldo Rodrigues Ribeiro,
cognominado Vasquinho, do PFL da cidade de AIegre, sul do meu Estado, o Espírito Santo.
Nesse discurso, o Vereador revela sua grande
preocupação com a situação econômica daquela região, produtora rural de café; com o fato de algumas
empresas do setor estarem desistindo, ou seja, falindo, e a região estar, por isso, tendo um prejuízo muito acentuado, havendo grave falta de empregos, o
que deixa a população em extrema dificuldade.
O discurso é até comovente, pois revela a
grande dificuldade da sociedade local.

DOCUMI;NTO A QUE SE REFERE O
ORADOR:
·Sr. Presidente Srs. Vereadores, volto a dizer
nesta Tribuna que talvez minha voz não tenha a ressonância que espero que ela alcance. Tive oportunidade de na segunda-feira, na parte da manhã, no
·Bom Dia Espírito Santo·, programa da TV Gazeta,
televisado para todo o Espírito Santo, presenciar Senadores deste Estado, preocupados com a situação
econômica que assola o Espírito Santo. Gostaria
que de leste a oeste, norte a sul, pudesse ouvir minha voz. Solicito, Sr. Presidente, que o meu pronunciamento seja, na íntegra, encaminhado aos três SenadoreslES, a Bancada Federal, ao Governador do
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Estado e as Empresas Wilsomax e Guimarães Café.
Tenho presenciado nas ruas desta cidade e em pequenas propriedades que tenho oportunidade de visitar e conversar com seus proprietários, a tristeza, a
apreensão desses homens de mãos calejadas, que
muitas vezes regaram o próprio solo com suor do
seu corpo, para colher o fruto e dar sustento a sua
família, e a política econômica do Governo, onde
não queremos em momento nenhum, torpedear,
quero acreditar que a Equipe Econômica do Governo Federal pensa maior e melhor para o nosso país,
mas o que estamos vendo hoje e Vossa Excelência
sabe, como produtor que é, do anseio e apreensão
que estão tendo os produtores rurais do Município.
Empresas que têm gerado receitas e divisas para0
nosso Município, hoje por uma política econômica
que está tolhendo os empresários, os produtores rurais e temos nesta Casa um produtor, que podemos
considerar de médio para grande porte, ele na sua
humildade sempre diz que administra o que Deus
lhe emprestou para administrar, que nada é dele,
mas irá chegar até a sua propriedade, até o seu lar,
como de tantos outros, se esta situação assim continuar. Acho, Sr. Presidente, que o Governo do Estado, que a Bancada Federal do Espírito Santo no
Congresso Nacional, deverá levar o clamor e a preocupação do povo do Espírito Santo com esta economia que está tolhendo a própria liberdade do homem; do sustento de sua família. Sabemos hoje que
a Equipe Econômica da Prefeitura está hiper-preocupada com a situação que está acontecendo no Município. Hoje estive na Empresa Wilsomax Café e tinha
lá, aproximadamente, de dezoito a vinte produtores
rurais, aquele que tem cinco, dez, cem, quinhentos
ou mais sacas de café, preocupados em saber como
a sua situação será resolvida e sabemos, Sr. Presidente, que esses dois empresários Maximiliano Jorge - Diretor Presidente da Wilsomax Café e Jeovah
Coelho Guimarães - da Guimarães Café, que são
patriarcas dessas empresas, homens de bem que
sempre zelaram pela sua integridade moral e a mantendo, e que tiveram que se afastar do Município de
Alegre, pois a pressão é muito grande. Queremos
acreditar que uma solução virá imediatamente. Tem
Alegre quatro instituições bancári51s, será, Sr. Presidente, que não é muito para um Município de trinta
mil habitantes, será que esta fatia não está dividida
na desigualdade dos interesses maiores. Queria, Sr.
Presidente, que tivesse dez, vinte, se necessárias,
mas torna-se necessário fazer um levantamento e
ver se o potencial sócio-político-econômico do nosso
Município permite tal façanha. É triste ver famílias
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desempregadas, empresas destituídas de tradição
de mais de vinte e cinco anos, mudar o seu nome
por causa de uma política avassaladora do Governo.
Portanto, Sr. Presidente, a nossa preocupação se
prende mais a este Município, porque aqui educamos nossos filhos, aqui convivemos no dia a dia com
nossa família e Vossa Excelência que faz parte da
história desta Sociedade e que conhece cada palmo
deste Município, cada carregador de café, deverá
empenhar na investidura de Presidente desta Casa,
cargo que honra qualquer cidadão deste Município,
fazer com que esta voz ecoe no Congresso Nacional. Lá, Sr. Presidente, quando precisam da reeleição, vêm buscar no primeiro degrau da vida pública,
no homem simples, investido no cargo de Vereador,
seu voto, para defender os interesses da nação brasileira, do Estado do Espírito Santo e deste Município. Chegou a hora de cada um de nós, deixar de
ouvir que fulano vai quebrar, que fulano está na bola
da vez, e somar esforços para que o Govemo Federal ajude numa política honesta e decente, sem nenhum privilégio, Sr. Presidente, fazendo justiça com
aqueles que calejam suas mãos, que produzem e geram empregos. Ao encerrar minhas palavras, quero
deixar gravado nos anais desta Casa, que não é justo
que a classe produtora desse País pague um preço
deste tamanho, em função daquele que especulam,
massacram e exploram o povo. A terra foi feita para se
jogar a semente para ela produzir e ter mercado suficientemente competente, para pelo menos respeitar a
individualidade de cada ser humano, o direito de ir e
vir, de poder olhar o filho e saber que na semelhança
do seu filho tem várias famnias que dependem da solidez e competência que quem administra, e os governantes tem muita culpa, quando a classe empresarial
chega no estágio em que está. Para não deixar nenhuma dúvida no ar, Sr. Presidente, existem os bons e
maus empresários, mas com esta política econômica
hoje no País, dificilmente a classe empresarial de Alegre, dará volta por cima. Vamos torcer, e que Deus
proteja e ilumine a todos. Muito obrigado!M
Sala das Sessões, 12 de março de 1997.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Vargas) _ Pela
liderança do PSDB, tem a palavra a Deputada Dalila
Figueiredo, pelo tempo de cinco minutos.
A SRA. DALILA FIGUEIREDO (PSDB-SP.
Sem revisão da oradora) - Sr. Presidente, S~s e
Srs. Deputados, nesta manhã o Governador Mário
Covas, de São Paulo, assinou com a Avon o programa Saúde integral da Mulher, o Sim, de extrema importância para a população brasileira, especialmente
para as mulheres.
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Com o objetivo de proporcionar maior consciência com relação à importância da implementação
da saúde preventiva da mulher, o Conselho Nacional
dos Direitos das Mulheres, o Govemo do Estado de
São Paulo, por meio do Conselho Estadual da Condição Feminina, e a Avon celebraram esta manhã a
assinatura do protocolo de cooperação para implementar o programa saúde Integral da Mulher, o Sim.
Sr. Presidente, altos índices de morbimortalidade
matema de mortes decorrentes de abortos praticados
clandestinamente e em precárias condições, o número
abusivo de partos cesários, a falta de suporte laboratoria! para a prevenção do câncer cérvico-uterino e o
alannante índice de gravidez na adolescência revelam
a importância da oficialização de um programa pelo
Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, pelo Conselho Estadual da Condição Feminina e pela Avon.
Sr. Presidente, a Avon terá nas ruas do País
500 mil mulheres promotoras, que estarão fazendo
esse trabalho de medicina preventiva, que será, com
certeza, referência no mundo, já que esta empresa
conta com credibilidade.
Quero dizer à Casa que a Presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, Rosiska Darcy de Oliveira, tem realizado brilhante trabalho frente
ao Conselho, como também a Prof!l Laia frente ao
Conselho Estadual da Condição Feminina.
Nós, mulheres, sentimos um alento ao vennos a
iniciativa privada de mãos dadas com o Poder Público
com o intuito de minorar a situação de abandono da mulher brasileira, em especial no que tange á sua saúde.
Esta manhã, Sr. Presidente, mais uma vez, o
Govemador Mário Covas mostrou, como tem mostrado ao longo do seu mandato, que tem destinado
parte de todo seu trabalho à questão da mulher, da
criança e da educação de qualidade para nosso Estado. Gostaria de ver esse programa sendo difundido pelo Brasil inteiro para que possamos reduzir o
índice de mortalidade matema e infantil e melhorar a
qualidade de vida da mulher, da família e, em especial, da criança.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Vagas) - Para
completar o tempo destinado ao PSDB, passo a palavra ao Deputado Elias Murad.
O SR. EUAS MURAD (PSDB - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S..-s e Srs. Deputados, inicialmente gostaria de dar os parabéns à nobre Deputada Laura Cameiro, que foi contemplada
com um bebê do sexo feminino.
Quero prestar também homenagem a um colégio de Minas Gerais que é, sem dúvida alguma, o
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maior estabelecimento de ensino do Estado e que
completou, na semana passada, 143 anos de fundação. Trata-se do colégio conhecido durante muitos
anos como Colégio Estadual de Minas Gerais e que
hoje chama-se Escola Estadual Govemador Milton
Campos.
Sr. Presidente, tive a honra de participar do referido estabelecimento de ensino como professor de
Química durante 25 anos. Fui também diretor do Departamento Central e Reitor desse colégio.
Portanto, quero prestar minhas homenagens a
essa instituição quando atinge período de funcionamento que talvez seja o maior em todo o Estado e o
Brasil.
Sr. Presidente, Srl's e Srs. Deputados, o chamado Estadual Central teve seu período de glórias
nas décadas de 50 e 70, quando foi considerado
modelo de ensino para toda Minas Gerais. Para lecionar na escola, o candidato tinha de passar por um
concurso de títulos e provas semelhante àquele que
se faz nas universidades.
Passaram por ele na época a elite intelectual,
como o Prof. Aluísio Pimenta, que chegou a ocupar,
como se sabe, o cargo de Ministro da Cultura de um
dos Govemos passados, Mário de Oliveira, Arthur
Versiani Veloso, a ilustre Profil Beatriz Alvarenga, a
primeira professora de Física do nosso Estado, o fi1910go Wilton Cardoso de Souza e vários outros que
enobreceram e enobrecem a grande casa de ensino
do nosso Estado.
Só como exemplo, Sr. Presidente, colegas Deputados, de alguns nomes ilustres de ex-alunos do
Colégio Estadual de Minas Gerais, permito-me citar
os seguintes: Afonso Romano de SantAnna, escritor;
Amilcar Viana Martins, Secretário Estadual de Cultura; Cid Veloso, ex-Reitor da Universidade Federal de
Minas Gerais; Eduardo Azeredo, Govemador de Minas Gerais; Eduardo Gonçalves de Andrade, o conhecido Tostão, que tantas honras trouxe ao futebol
mineiro e brasileiro; Elke Maravilha, artista de televisão; Francisco Resek, que hoje nos representa em
Haia com grande distinção e que durante muitos
anos militou em Ministérios em Brasnia e também no
Supremo Tribunal Federal; Henfil, cartunista; José
Mayer, ator; Pimenta da Veiga, ex-Prefeito de Belo
Horizonte e ex-Presidente do nosso partido, o
PSDB; Sepúlveda Pertence, Presidente do Supremo
Tribunal Federal; Virgílio Guimarães, ex-Deputado
Federal e ex-Vereador; Walfrido dos Mares Guia,
Vice-Governador de Minas Gerais.
Por essa lista, Sr. Presidente - e até receio ter
cometido algumas injustiças -, pode-se ver o traba-
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lho educacional e cultural dessa grande casa de enPela grandiosidade dessa rodovia e pelo seu elesino que é o Colégio Estadual de Minas Gerais.
vado custo, estimado em cerca de 3 bilhões de reais,
Era o que tinha a dizer.
sua execução depende de uma aglutinação de esforO SR ARNALDO MADEIRA - Sr Presidente
ços das Prefeituras da região metropolitana, do Goverpeço a pal~vra pela ordem.
.
' n o do Estado de São Paulo e do Governo Federal, assim
.
corno o apoio de instituições financeiras internacionais.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Vargas) - Tem
Sr. Presidente, chamo a atenção para o fato de
V. ExA a palavra.
que essa não é uma questão local. Essa é, sem dúO SR. ARNALDO MADEIRA (PSDB - SP.
vida, uma questão nacional. São enormes os prejuíPela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidenzos à qualidade de vida, ao gasto de combustível e
te, Sr.as e Srs. Deputados, todos sabem que a reaos acidentes ocorridos na cidade de São Paulo,
gião metropolitana de São Paulo é a que congrega
onde caminhões trafegam pela malha viária da cidabrasileiros de todos os cantos do País. Podemos dide simplesmente para se deslocarem de uma região
zer que ali moram pessoas que vieram do Norte,
a outra do Pais. Daí a necessidade de se construir
Nordeste, do Sudeste.
esse Rodoanel.
Pois bem, o trânsito e os transportes são um
Desejo ressaltar, Srs. Deputados, a disposição
dos problemas que mais afligem os milhões de brado Governador Mário Covas em dar início imediato à
sileiros e brasileiras que vivem na região metropoliconstrução do Rodoanel. Determinou S. Ex.!! aos órtana de São Paulo. Quase diariamente os que ali
gãos estaduais maior urgência na conclusão dos
moram e trabalham sofrem com o caos e o congesprojetos dessa rodovia. O Ministro dos Transportes,
tionamento crescente nas vias públicas. Todos que
segundo uma diretoria do Presidente Fernando Hense deslocam de suas residências para os locais de
rique Cardoso, está igualmente emgeFlhado na exetrabalho se exasperam com a perda inútil de duas a
cução de uma obra pública que, além de resolver um
quatro horas nos ônibus e nos automóveis, só esesproblema de interesse nacional, contribuirá sensivelpando disso a parcela da população que usa as poumente para a melhoria da qualidade de vida dos que
cas linhas do-metrô.
vivem na região metropolitana de São Paulo.
À irracionalidade desse quadro juntam-se os
Era o que tinha a dizer.
VIII - ENCERRAMENTO
prejuízos econômicos pelas horas de trabalho perdidas e pelo consumo absurdo de combu~tíveis nos
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Var as) - Nada
veícul~s_ automot~res, ~ que, sobremaneIra, agrava
mais havendo a tratar, vou encerrar a se~são.
a polUlçao do meio ambiente.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Vargas)Quando há enchentes, o desastre ganha proCOMPARECEM MAIS OS SENHORES:
porções ainda mais infernais, pois os engarrafamentos nas ruas chegam a até 223 quilômetros. E, não
Minas Gerais
por acaso, diariamente ocorrem 600 acidentes graves no trânsito da cidade de São Paulo.
Paulo Delgado - Bloco - PT; Paulo Heslander
- PTB; Raul Belém - PFL; Roberto Brant - PSDB;
Naturalmente, a solução dessa grave questão
Romel Anizio - PPB; Ronaldo Perim - Bloco/PMDB;
Sandra Starling - BlocolPT; Saraiva Felipe - Blodemanda um conjunto de medidas que objetivam
uma mudança radical nos rumos dessa região meco/PMDB; Sergio Miranda - BlocolPCdoB; Sergio
tropolitana. Medidas como a implantação de uma
Naya - PPB; Silas Brasileiro - Bloco/PMDB; Silvio
rede moderna de transportes públicos, o gerenciaAbreu - BlocoIPDT; Tilden Santiago - BlocolPT; Vitmento e o policiamento mais eficiente do tráfego, a
torio Medioli - PSDB; Wagner do Nascimento _
melhoria da rede viária, obras prioritárias contra as
PPB; zaire Rezende - Bloco/PMDB.
enchentes, assim como outras providências básicas.
Entre essas destaca-se a construção de uma rodoEspírito santo
via expressa com 175 quilômetros de extensão no
Luiz Buaiz - PL; Luiz Durão - BlocoIPDT; Marentorno da região metropolitana, o chamado Rodoacus Vicente - PSDB; Nilton Baiano - PPB; Rita Camanel. Essa obra tem como objetivo fazer a interligação
ta - BIocoIPMDB; Roberto Valadão - BIocoIPMDB.
das dez grandes estradas que convergem para a
Rio de Janeiro
Capital de São Paulo, para retirar do tráfego dentro
dessa cidade cerca de 20 mil caminhões que conLima Netto - PFL; Lindberg Farias - Blogestionam a malha viária da área metropolitana.
colPCdoB; Marcia Cibilis Viana - BlocolPDT; Milton
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Temer - BlocoIPT; Miro Teixeira - Bloco/PDT; Noel
de Oliveira - Bloco/PMDB; Paulo Feijó - PSDB; Roberto Campos - PPB; Roberto Jefferson - PTB;
Robson Romero - PSDB; Ronaldo Santos - PFL;
Rubem Medina - PFL; Sergio Arouca - PPS; Vanessa Felippe - PSDB.
São Paulo

Rio Grande do Sul
Julio Redecker - PPB; Matheus Schmidt - Bloco/PDT; Michel Rossetto - Bloco/PT; Nelson Marchezan _ PSDB· Odacir Klein - Bloco/PMDB· Renan
Kurtz _ Bloco/POT; Valdeci Oliveira - Bloco/PT; Waldomiro Fioravante - Bloco/PT; Wilson Cignchi - BlocoIPMDB; Veda Crusius - PSDB.

José Pinotti - BlocoIPMDB; Koyo lha - PSDB;
Luciano Zica - Bloco/PT; Luiz Eduardo Greenhalgh
- Bloco/PT; Luiz Gushiken - BlocolPT; Luiz Maximo
- PSDB; Marcelo Barbieri - Bloco/PMDB; Marta Suplicy - Bloco/PT; Pedro Vves - BlocoIPMDB; Robson Tuma - Bloco/PSL; Salvador Zimbaldi - PSDB;
Silvio Torres - PSDB; Teima de Souza - Bloco/PT;
Tuga Angerami - PSDB; Ushitaro Kamia - PPB; Vadão Gomes - PPB; Valdemar Costa Neto - PL; Vicente Cascione - PTB; Wagner Rossi - Bloco/PMDB; Welson Gasparini - PSDB.

DEIXAM DE COMPARECER OS
SENHORES:

Mato Grosso

Roraima

Francisco Rodrigues - PFL; Moisés Upnik- PTB.
Amapá
Fátima Pelaes - PSDB; Gervasio Oliveira - PSB.
Pará
Gerson Peres - PPB; Hilário Coimbra - PSDB;
Mário Martins - Bloco - PMDB; Nicias Ribeiro PSDB; Olavio Rocha - PSDB.
Amazonas

Oswaldo Soler - PSDB; Rodrigues Palma PTB; Tete Bezerra - BlocoIPMDB; Welinton Fagundes- PL.

Atila Lins - PFL; Cláudio Chaves - PFL; Euler
Ribeiro - PFL.

Distrito Federal

Rondônia

Maria Laura - Bloco/PT; Osorio Adriano - PFL;
Wigberto Tartuce - PPB.

Emerson Olavo Pires - PSDB; Euripedes Miranda - Bloco - PDT; Expedito Júnior - PL; Marinha Raupp - PSDB; Moisés Bennesby - PSDB;
Oscar Andrade - Bloco - PMDB; Silvernani Santos
-PPB.

Goiás
Jovair Arantes - PSDB; Marconi Perillo PSDB; Nair Xavier Lobo - BlocoIPMDB; Orcino Gonçalves -; Bloco/PMDB; Pedro Canedo - PL; Pedro
Wilson - Bloco/PT; Roberto Balestra - PPS; Rubens
Cosac - BlocoIPMDB; Sandro Mabel- Bloco/PMDB;
Vilmar Rocha - PFL.
Mato Grosso do Sul
Marçal Filho - Bloco/PMDB; Oscar Goldoni Bloco/PMDB; Saulo Queiroz - PFL.
Paraná
Luiz Carlos Hauly - PSDB; Maurício Requião BlocoIPMDB; Nedson Micheleti - BlocoIPT; Nelson
Meurer - PPB; Padre Roque - BlocoIPT; Paulo Bernardo - Bloco/PT; Paulo Cordeiro - PTB; Ricardo
Barros - PPB; Ricardo Gomyde - Bloco/PCdoB; Valdomiro Meger - PFL.
Santa Catarina
Mario Cavallazzi - PPB; Milton Mendes - BlocolPT; Paulo Gouvea - PFL; Raimundo Colombo PFL; Serafim Venzon - BlocoIPDT; Valdir Colatto Bloco/PMDB; Vanio dos Santos - BlocoIPT.

Acre
Célia Mendes - PFL; Chicão Brígido - Bloco
- PMDB; João Maia - PFL; Ronivon Santiago PFL.
Tocantins
Osvaldo Reis - PPB.
Maranhão
César Bandeira - PFL; Costa Ferreira - PFL;
Eliseu Moura - PFL; Márcia Marinho - PSDB; Mauro
Fecury - PFL; Remi Trinta - Bloco - PMDB.

ceará
Antônio dos Santos - PFL; Edson Queiroz PPB; Inácio Arruda - Bloco - PCdoB; Marcelo Teixeira
- Bloco - PMDB; Nelson Otoch - PSDB; Pinheiro landim - Bloco - PMDB; Roberto Pessoa - PFL.
Piauí
Al:lerto Silva - Bloco - PMDB; Ali Magalhães PPB; João Henrique - Bloco - PMDB; Júlio César- PFL
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Rio Grande do Norte
Augusto Viveiros - PFL; Carlos Alberto _
PSDB; Cipriano Correia· - PSDB; lbere Ferreira PFL; Ney Lopes - PFL.
Paraíba
Efraim Morais - PFL; José Aldemir - Bloco PMDB; Roberto Paulino - Bloco - PMDB; Wiison
Braga - PSDB.
Pernambuco
Ademir Cunha - PFL; Fernando Lyra - PSB;
Gonzaga Patriota - PSB; José Chaves - Bloco PMDB; José Mendonça Bezerra - PFL; Luiz Piauhylino - PSDB; Mendonça Filho - PFL; Nilson Gibson
- PSB; Osvaldo Coelho - PFL; Pedro Corrêa - PPB;
Roberto Fontes - PFL; Sérgio Guerra - PSB; Severino Cavalcanti - PPB; Vicente André Gomes - PSB;
Wilson Campos - PSDB.
Alagoas
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PMDB; Osmar Leitão - PPB; Simão Sessim PSDB.
São Paulo
Ary Kara - Bloco - PMDB; Ayres da Cunha PFL; Cunha Bueno - PPB; Franco Montoro - PSDB;
Jair Meneguelli - Bloco - PT; João Mellão Neto PFL; José Anibal - PSDB; José de Abreu - PSDB;
Jurandyr Paixão - Bloco - PMDB; Lamartine Poselia
- PPB; Maluly Netto - PFL; Marquinho Chedid Bloco - PSD; Maurício Najar - PFL; Nelson Marquezelli - PTB; Paulo Lima - PFL; Ricardo Izar PPB; Wagner Salustiano - PPB; Zulaie Cobra PSDB.
Mato Grosso
MlJrilo Domingos - PTB; Pedro Henry - PSDB;
Rogério Silva - PFL.
Goiás
Lídia Quinan - Bloco - PMDB; Maria Valadão PFL; Pedrinho Abrão - PTB.

Albérico Cordeiro - PTB; Augusto Farias PPB; Fernando Torres - PSDB; Moacyr AndradePPB; Olavo Calheiros - Bloco - PMDB; Talvane Albuquerque - PFL.

Marilu Guimarães - PFL; Marisa Serrano - Bloco - PMDB; Nelson Trad - PTB.

Sergipe

Paraná

Adelson Ribeiro - PSDB; Bosco Franca PMN; Cleonancio Fonseca - PPB; Wilson Cunha PFL.

Alexandre Ceranto - PFL; Flávio Ams - PSDB;
Luciano Pizzatto - PFL; Max Rosenmann - Bloco PMDB; Moacir Micheletto - Bloco - PMDB; Odílio
Balbinotti - PSDB; Renato Johnsson - PSDB; Werner Wanderer - PFL.

Bahia
Benito Gama - PFL; Coriolano Sales - Bloco PDT; Jairo Azi - PFL; João Carlos Bacelar - PFL;
Jonival Lucas - PFL; José Lourenço - PFL; Roland
Lavigne - PFL.
Minas Gerais

•

Carlos Melles - ~FL; Herculano Anghinetti PPB; Israel Pinheiro - PTB; Maria Elvira - Bloco PMDB; Mário de Oliveira - PPB; Narcio Rodrigues PSDB; Neif Jabur - PPB; Philemon Rodrigues PTB.
Rio de Janeiro
Eduardo Mascarenhas - PSDB; Fernando
Gonçalves - PTB; Jorge Wilson - PPB; José Egydio
- PL; José Maurício - Bloco - PDT; Laprovita Vieira
- PPB; Laura Carneiro - PFL; Maria da Conceição
Tavares - Bloco - PT; Moreira Franco - Bloco -

Mato Grosso do Sul

Santa Catarina
Edison Andrino - Bloco - PMDB; Neuto de
Conto - Bloco - PMDB; Paulo Bornhausen - PFL.
Rio Grande do Sul
Adylson Motta - PPB; Darcísio Perondi - Bloco
- PMDB; Luiz Mainardi - Bloco - PT; Osvaldo BioIchi - PTB; Paulo Paim - Bloco - PT; Paulo Ritzel Bloco - PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Vargas) - Encerro a sessão, convocando outra extraordinária, para
amanhã, quarta-feira, dia 26, às 9 horas, convoco,
também, sessão ordinária, para amanhã, às 14 horas, ambas com as seguintes.
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ORDEM DO DIA

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
(Às 9 horas)

ORDEM DO DIA
PRIORIDADE
Reabertura da Discussão

1
PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 233-A, DE 1990
(DA MESA)
Reabertura da discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nO 233, de
1990, que dispõe sobre o Conselho de Altos Estudos e Avaliação Tecnológica de
que trata o artigo 275 do Regimento Intern~; tendo parecer da Mesa, pela aprovação
(Relator: Sr. Luiz Henrique). PARECER AS EMENDAS DE PLENARIO: da Mesa
pela aprovação, na forma de subemenda substitutiva. O Sr. Deputado Adylson Motta
apresentou voto em separado (Relator: Sr. Wilson Campos).

Discussão

2
PROJETO DE LEI N° 7.127-D, DE 1986
(DO PODER EXECUTIVO)
Discussão, em turno único das Emendas do Senado ao Projeto de Lei nO
7.127-8, de 1986, que dispõe sobre águas subterrâneas, define critérios de outorga
de direitos de seu uso e dá outras providências; tendo pareceres: da Comissão de
Minas e Energia, pela aprovação das de nOs 2 e 3 e pela rejeição das de nOs 1, 4 e 5
(Relator: Sr. Alberto Haddad); e, da Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa (Relator:
Sigmaringa Seixas).
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TRABALHO DE COMISSÕES

AVISOS
PROPOSiÇÕES EM FASE DE EMENDAS
OU RECURSOS

l-EMENDAS
11- RECURSOS
3. CONTRA DECLARAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE - ART. 164, § 12
(SUJEITOS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO,
APÓS OUVIDA A CCJR, NOS TERMOS DO ART.
164, § 2º e § 3º)
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO: ART. 164, § 2º
PROJETO DE LEI:
N2 2.816197 (MURILO PINHEIRO) - Dispõe sobre a
criação de Escola Técnica Federal com sede em
Macapá - Estado do Amapá.
PRAZO -1 2 DIA: 26-3-97
ÚLTIMO DIA: 3-4-97
ARQUIVEM-SE, nos termos do artigo 164, § 4º do RI,
às seguintes proposições:
PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO
N2 12191 (SANDRA STARLlNG) - Susta a vigência
do artigo 3º do Decreto Legislativo s/nº, de 111 de
fevereiro de 1991, que cria o Programa de Fomento à Competitividade Industrial, e determina
outras providências.
N2 158192 (SANDRA STARLlNG) - Susta a aplicação do
disposto nos itens 1.1 e 7.1, constantes da Portaria
nll 3.092, de 27 de fevereiro de 1992, do Ministro de
Estado do Trabalho e Previdência Social.
NlI 235/96 (JOÃO CÓSER) - Susta a aplicação da
Instrução Normativa nº 59, de 19 de dezembro de
1995, da Secretaria da Receita Federal.
PROJETOS DE LEI:
N!! 3.223189 (SAMIR ACHOA) - Institui o Código Nacional de Porte de Uso de Armas.
N2 4.614194 (SENADO FEDERAL) - Considera crime o
porte de arma de fogo nas condições que especifica,
e dá outras providências. (Apensados: PL nll
4.606194, do Dep. Armando Pinheiro; PL n2 189195,
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do Dep. Ushitaro Kamia; PL nº 203195, do Dep.
Gonzaga Patriota; PL n2 486195, do Dep. Carlos
Apolinário; PL nll 2.276196, do Dep. Chico Vigilante).
N2 464195 (VIC PIRES FRANCO) - Estabelece critérios
de proteção e de integração social aos portadores
de deficiência e dá outras providências. (Em face
da aprovação do Projeto de Lei n2 3.403/92 na
C.S.S.F.)
N!l 908195 (JOSÉ THOMAZ NONÔ) - Dispõe sobre
compensação financeira entre sistemas de previdência social diversos.
N2 970/95 (JOVAIR ARANTES) - Determina a participação em partes iguais, no lucro líquido,
resultante da comercialização de inventos,
para professores, pesquisadores, e empregador.
N2 2.299196 (LIMA NETTO) - Determina que sejam
recalculadas as apo:;;entadorias com data de início de concessão de benefício entre 1º de abril de
1990 e 4 de abril de 1991.
(Em virtude da aprovação do Projeto de Lei n2231/95).
N2 2.609196 (HÉLIO ROSAS) - Dispõe sobre a instituição do Dia Nacional de Reverência do Policial
Vitimado em Serviço.

RELAÇÃO DOS DEPUTADOS INSCRITOS
PARA O GRANDE EXPEDIENTE
- MARÇO DE 1997 Data

Dia da Semana Hora
1

Nome

26

4 -feira

15:00
15:25

Júlio César
Oscar Andrade

27

51.feira

15:00
15:25

Noel de Oliveira
Ricardo Barros

31

2ª-feíra

15:00
15:25
15:50
16:15
16:40
17:05
17:30
17:55
18:20

Romel Anízio
Confúcio Moura
Jandira Feghali
José Aldemir
Jaime Martins
Sérgio Miranda
Nárcio Rodrigues
Manoel Castro
Humberto Costa
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ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES

A V I S O N° 01/97

I - COMISSÕES PERMANENTES:
COMISSÃO DE AGRICULTURA E
pOLíTICA RURAL

A V I S O N° 1/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 12/12/96
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 5a Sessão

1_

RECEBIMENTO DE EMENDAS
AO SUBSTITUTIVO
Início: 21/03/97
Prazo: 5 Sessões
Decurso: 33 Sessão
A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMENDAS
APRESENTADAS
POR
MEMBROS
DESTA
COMISSÃO.

2-

PROJETO DE LEI N° 2.191-A/96 - do Sr.
Jovair Arantes - que "Dispõe sobre a
veiculação de mensagens educativas nos
meios de comunicação social".
RELATOR: Deputado AROLDE DE OLIVEIRA

PROJETO DE LEI N° 2.033-A/96 - do Sr.
Chicão Brigido - que "Dispões sobre a
instalação
de
caixas
de' coleta
de
correspondência nos veículos de transporte
coletivo".
RELATOR: Deputado JOÃO ALMEIDA

A V I S O N° 02/97
1-

PROJETO DE LEI N° 1.676/96 - do Sr.
Fernando Lopes - que "Estabelece normas
para a utilização de imóveis rurais integrantes
do patrimônio das instituições federais de
crédito e financiamento destinados à reforma
agrária".
RELÃTOR: Deputado CARLOS CARDINAL

COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA

RECEBIMENTO DE EMENDAS
AO SUBSTITUTIVO

Início.:20103/97
Prazo.: 5 Sessões .
Decurso: 43 Sessão
A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMENDAS
APRESENTADAS
POR
MEMBROS
DESTA
COMISSÃO

Março de 1997

1-

PROJETO DE LEI N° 5.676/90 - do Sr.
Eduardo Jorge - que "Dispõe sobre a
obrigatoriedade
da
apresentação
de
programas televisivos que possibilitem aos
deficientes auditivos a sua compreensão".
RELATOR: Deputado SÉRGIO GUERRA

A - Da Análise da Constitucionalidade,
Juridicidade e Mérito
1-

A V I S O N° 03/97
RECEBIMENTO DE EMENDAS
Data: 21/03/97
Prazo.: S Sessões
Decurso: 3a Sessão

1-

2-

3-

PROJETO DE LEI N° 2.685/96 - do Poder
Executivo (MSC 1.446/96) - que "Acresce
incisos ao § 1° da Lei n° 8.691, de 28 de julho
de 1993".
RELATOR: Deputado AROLDE DE OLIVEIRA
PROJETO DE LEI N° 2.642/96 - do Sr. Arthur
Virgílio Neto - que "Proíbe o uso de aparelho
de telefone celular a bordo de aeronaves".
RELATOR: Deputado LUIZ MOREIRA
PROJETO DE LEI N° 2.704/97 - do Sr. Hugo
Biehl - que "Deten,lina a disponibilização IJC:IU
Departamento de Imprensa Nacional, para fins
de consulta, do Diário Oficíal da União na
Rede de Comunicação INTERNET".
RELATOR: Deputado LUIZ PIAUHYLlNO

4-

PROJETO DE LEI N° 2.701/97 - do Sr.
Fernando Ferro - que "Dispõe sobre o Serviço
de Televisão Comunitária".
RELATOR: Deputado PAULO CORDEIRO

5-

PROJETO DE LEI N° 2.665/96 - do Sr. Cunha
Bueno - que "Proíbe a comercialização no
País de "'softwares" em língua estrangeira".
RELATOR: Deputado ROBERTO SANTOS

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO
A V I S O N° 04/97
RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 20.03.97
Prazo.: S Sessões
Sessão
Decurso:

sa
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PROJETO DE LEI N° 2.843-A/.97 - do Poder
Executivo (Mensagem nO 277/97) - que
"autoriza o Presidente da República a proceder
à restituição dos bens de que trata o Decreto
nO 65.157, de 15 de setembro de 1969, e dá
outras providências"

A V I S O N° 05/97
RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 24.03.97
Prazo.: S Sessões
Decurso:3a Sessão

A - Da Análise da Constitucionalidade e
Juridicidade (Art.54,1)
1-

PROJETO DE LEI N° 1.124-B/95
- do
Ministério Público da União (Mensagem nO
03/95) - que "dispõe sobre a criação da Escola
Superior do Ministério Público da União e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado DARCI COELHO

2-

PROJETO DE LEI N° 1.521/96 - do Sr.
Arnaldo Faria de Sá - que "regulamenta a
radiodifusão livre e comunitária, e dá outras
providências".(Apensos os Projetos de Lei nOs
1.663/96,
1.719/96,
1.788/96,
1.776/96,
1.797/96 e 1.895/96)
RELATOR: Deputado SALVADOR ZIMBALBI

PAU T A N° 04/97
A • Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva das Comissões:
PRIORIDADE
1-

PROJETO DE LEI N° 1.293-A/95 - do Senado
Federal (PLS nO 192/95) - que "determina seja
dada maior publicidade aos editais, avisos,
anúncios e quadro geral de credores na
falência, na concordata e na insolvência civil".
RELATOR: Deputado MARCELO DÉDA
PARECER:
pela
constítucionalidade
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito:
pela aprovação
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2-

3-

4-

5-

6-
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PROJETO DE LEI N° 1.028/91 - do Sr. Ary
Kara - que lIacrescenta dispositivo ao Código
de Processo Civilll .
RELATOR: Deputado ADYLSON MOTTA
PARECER:
pela
constitucionalidade,
juridicidade. técnica legislativa e. no mérito.
pela aprovação
VISTA CONJUNTA: Concedida em 23.04.96
aos Deputados Jarbas Lima e Vicente Arruda.

7•

PROJETO DE LEI N° 1.446/96 - do Sr.
Osvaldo Biolchi - que IImodifica a redação do
art. 920 da Lei nO 3.071, de 1° de janeiro de
1916 - Código Civil ll .
RELATOR: Deputado JARBAS LIMA
PARECER:
pela
constitucionalidade,
injuridicidade. técnica legislativa e. no mérito,
pela rejeição

8•

PROJETO DE LEI N° 1.485-A/96 - do Sr.
Fausto Martello - que lIacrescenta § 6° ao art.
42 da Lei nO 5.108, de 21 de setembro de
1966, que lIinstitui o Código Nacional de
Trânsitoll .
RELATOR: Deputado JOSÉ REZENDE
pela
constitucionalidade,
PARECER:
juridicidade e técnica legislativa deste e da
emenda adotada pela Comissão de Viação e
Transportes

PROJETO DE LEI N° 993/95 - do Sr. João
Fassarella - que lIaltera o art. 50 da Lei nO
6.015, de 31 de dezembro de 1973, que
IIdispõe sobre os Registros Públicos e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado IVANDRO CUNHA
LIMA
PARECER:
pela
constitucionalidade.
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito,
pela rejeição
PROJETO DE LEI N° 1.172-A/95. - do Sr.
Luciano Zica - que lIautoriza a Rodoferroviária
Noroeste a doar o imóvel que mencionall .
RELATOR: Deputado NICIAS RIBEIRO
PARECER:
pela
constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito,
pela aprovação

PAU T A N° 05/97
A .,. Proposição sujeita a disposições
especiais:(art. 202 e 203 do RI)
TRAMITAÇÃO ESPECIAL
1-

PROJETO DE LEI N° 1.204-A/95 - do Sr.
Lucian() Castro - que IIdispõe sobre a
periodicidade dos censos demográficos e
econômicos e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ARY KARA
PARECER:
pela
constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa
PROJETO DE LEI N° 1.314-A/95 - da Sra.
Fátima Pelaes - que lIaltera o art. 83 da. Lei nO
8.069, de 13 de julho de 1990, que "dispõe
sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente
e dá outras providênciasll.(Apenso o Projeto de
Lei nO 1.659/96)
RELATOR:
Deputado
ADHEMAR
DE
BARROS FILHO
PARECER:
pela
constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa deste e do
Projeto de Lei nO 1.659/96, apel1sado
VISTA: Concedida em 19.11.96 ao Deputado
Darci Coelho.

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO
N° 449/97 - do Poder Executivo (MSC nO
275/97) - que lIaltera dispositivos dos arts. 71 e
72 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias,
introduzidos pela
Emenda
Constitucional de Revisão nO 1, de 1994
RELATOR: Deputado JOSÉ LUIZ CLEROT
PARECER: pela admissibilidade
11

•

COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E
MINORIAS
PAU T A N° 02/97
4

Local: Plenário nO 8
Horário: 10:00h

A • Conhecimento de Matéria de Natureza
Legislativa:
1-

OFICIO N° 252/96 - Do Poder Judiciário.
Justiça Federal, Secretaria da 38 Vara/MT que lidá conhecimento sobre manifestações da
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Procuradoria da República no Estado de Mato
Grosso, e sobre decisões do douto Juízo nos
autos da Ação de Reintegração de Posse nO
96.365-3, que a AJC Agropecuária Ltda. move
contra a Funai e a União".

B
Discussão'
Requerimento:
2-

e

Votação

RelatorA: Deputada RAQUEL CAPIBERIBE
PARECER: Contrário.

6-

PROJETO DE LEI N° 2.307/96 - do Sr. Feu
Rosa - que "dispõe sobre as multas devidas
pela interrupção injustificada do fornecimento
de energia elétrica".
Relator:' Deputado FERNANDO FERRO
PARECER: Contrário.

7-

PROJETO DE LEI N° 2.409/Q6 - do Sr. Vic
Pires Franco - que "dispõe sobre a
propaganda comercial de filmes em vídeo
classificados como eróticos nas dependências
de vídeo locadoras".
Relatora: Deputada MARIA VALADÃO
PARECER: Favorável a este, e contrário ao
PL nO 2.567/96, apensado.

de

Requerimento nO 01/97 do Deputado Ivan
Valente propondo a convocação do Ministro da
Marinha , do Secretário de Assuntos
Estratégicos e do Presidente da Comissão de
Energia Nuclear, .para, em Reunião de
Audiência Pública, prestarem esclarecimentos
sobre as denúncias de vazamento de material
radioativo e gases tóxicos, com contaminação
de funcionários e equipamentos, no Centro
Experimental Aramar da Marinha, em Iperó SP, bem como sobre a política governamental
de segurança das atividades nucleares.

c . Proposição

Sujeita à Apreciação do
Plenário da Casa:
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A V I S O N° 03/97
RECEBIMENTO DE EMENDAS
Inicio.: 24/03/97
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 28 Sessão

ORDINÁRIA

3-

•
C • Proposições Sujeitas à Apreciação
Conclusiva das Comissões:
ORDINÁRIA

4-

5-

1-

PROJETO DE LEI N° 2.598/96 - do Poder
Executivo - (MSC 1.255/96) - que "dispõe
sobre a extinção das Reservas Extrativistas
Mata Grande, no Estado do Maranhão e
Extremo Norte do Tocantins, no Estado do
Tocantins ".
RELATOR:
Deputado
JOSÉ
CARLOS
ALELUIA

2-

PROJETO DE LEI N° 2.606/96 - do Sr.
Augusto Carvalho - que "dispõe sobre a
destinação de recursos arrecadados mediante
cobrança de ingressos nos Parques Nacionais
e dá outras providências".
RELATOR: Deputado LUCIANO PIZZATTO

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
118/95 - do Sr. Nicias Ribeiro - que "susta os
efeitos do Decreto nO 22, de 4 de fevereiro de
1991, que 'dispõe sobre o processo
administrativo de demarcação das terras
indígenas, e dá outras providências"'.
RELATOR: Deputado IVAN VALENTE
PARECER: Pela prejudicialidade.

PROJETO DE LEI N° 1.798/96 - do Sr. João
Maia - que "dispõe sobre a reserva florestal
legal em projetos de colonização, de
assentamento e de loteamento rurais e dá
outras providências".
Relator: Deputado SÉRGIO CARNEIRO
PARECER: Favorável, com Sustitutivo.
PROJETO DE LEI N° 2.265/96 - do Sr.
Salomão Cruz - que "dispõe sobre a
exportação de madeira extraída da Amazônia".

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO EINTERIOR
A V I S O N° 02/97
RECEBIMENTO DE EMENDAS
Infcio.: 24-03-97
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 28 sessão
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1-

PROJETO DE LEI N° 4.101/89 - do Sr. Paulo
Paim - que "Dispõe sobre a transferência de
imóveis financiados pelo Sistema Financeiro
de Habitação e dá outras providências."
RELATOR: Deputado VALDECI OLIVEIRA

2-

PRQJETO DE LEI N° 6.129-A/90 - do Senado
Federal - que "Estabelece diretrizes para uma
Política Nacional de Habitação Rural e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado ROBÉRIO ARAÚJO

3-

PROJETO DE LEI N° 1.084/91 - do Sr. Antônio
Carlos Mendes Thame e outros dois - que
"Institui a lei da moradia popular".
RELATORA: Deputada SIMARA ELLERY

3-

4_

PROJETO DE LEI N° 624/95 - do Sr. José
Priante e outros - que "cria as Áreas de Livre
Comércio de Altamira, Marabá, Salinópolis e
Santarém, no Estado do Pará, e dá outras
providências".
(Apensado o Projeto de Lei nO 921/95)
RELATOR: Deputado PAULO RITZEL
PARECER: favorável aos Projetos de Lei nOs
624/95. e 921/95, apensado, com substitutivo
VISTA: concedido pedido de vista, em
09/10/96,
ao
Deputado
HERCULANO
ANGHINETTI

5-

PROJETO DE LEI N° 2.304/96 - do Sr.
Maurício Requião - que "cria área de livre
comércio no Municipio de Guaíra, no Estado
do Paraná, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado PAULO RITZEL
PARECER: favorável

PAUTA N° 2/97
Plenário 5 - Anexo \I

Horário: 10h

PRIORIDADE
1-

PROJETO DE LEI N° 3.492/93 - do Senado
Federal (PLS nO 304/91) - que "dispõe sobre a
adição de substância at6xica, volátil e de odor
aversivo ao benzeno, tolueno e xileno, seus
derivados e compostos e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado JÚLIO REDECKER
PARECER: contrário

B • Proposições
sujeitas à apreciação
conclusiva das Comissões:

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA
E DESPORTO
A V I S O N° 01/97
RECEBIMENTO DE EMENDAS
Inicio.: 21/03/97
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 3- Sessão

1-

PROJETO DE LEI, N° 1.941-A/96 - do Sr.
Antonio do Valle - que "altera dispositivos da
lei nO 6.494, de 7 de dezembro de 1977, que
"dispõe sobre os estágios de estudantes de
estabelecimentos de ensino superior e de
ensino profissionalizante do 2° Grau e
Supletivo, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOÃO FAUSTINO

2-

PROJETO DE LEI N° 2.240/96 - do Sr. Luiz
Mainardi - que "altera dispositivos da Lei n°

PRIORIDADE

2-

PROJETO DE LEI N° 3.768/93 - do Senado
Federal (PLS nO 75/91) - que "regulamenta,
com base no interesse nacional, os
investimentos de capital estrangeiro, nas
micros, pequenas e médias empresas e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado LIMA NETTO
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N° 3.874/93 - do Senado
Federal (PLS nO 176/91) - 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".
RELATOR: Deputado PAUDERNEY AVELlNO
PARECER: favorável
VISTA: concedido pedido de vista, em
22/03/95, ao Deputado RUBEM MEDINA

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA ECOMÉRCIO

A • Proposição sujeita à apreciação do
Plenário da Casa:

Março de 1997

Março de 1997
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8.436, de 25 de junho de 1992, que
'institucionaliza o Programa de Crédito
Educativo
para
estudantes
carentes',
modificada pela Lei n ° 9.288, de 10 de julho de
1996"'. Apensos os PLs. nOs 2.542/96,
2.292/96 (PL 2.575/96) e 2.367/96.
RELATOR: Deputado BETINHO ROSADO

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

PROJETO DE LEI N° 2.554/96 - do Sr.
Adelson Ribeiro - que "dispõe sobre a
obrigatoriedade de vagas nas escolas
particulares para alunos comprovadamente
carentes".
RELATOR: Deputado COSTA FERREIRA
PROJETO DE LEI N° 2.574/96 - do Sr. Nicias
Ribeiro - que "torna obrigatória nos cursos de
Direito a disciplina Legislação Eleitoral e
Partidária".
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO ANDRADA
PROJETO DE LEI N° 2.591/96 - do Sr. Luiz
Mainardi e Outros - que "estabelece normas
gerais sobre a arrecadação e a distribuição de
direitos autorais relativos à execução pública
de obras musicais ou !itero-musicais e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado ALEXANDRE SANTOS
PROJETO DE LEI N° 2.597/96 - do Poder
Executivo - (MSC 1.224/96) - que "autoriza a
Universidade Federal do .Rio Grande do Norte
a alienar bem imóvel de sua propriedade, e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado JOÃO FAUSTINO
PROJETO DE LEI N° 2.619/96 - do Sr. Romel
Anizio - que "autorita o Poder Executivo a doar
o imóvel que menciona".
RELATOR: Deputado MÁRIO DE OLIVEIRA
PROJETO DE LEI N° 2.655/96 - do Sr. Agnelo
Queiroz e Ricardo Gomyde - que "dispõe
sobre
as
sanções
administrativas
a
estabel~cimentos de ensino por abusos ou
infrações das normas de defesa do
consumidor".
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO ANDRADA
PROJETO DE LEI N° 2.657/96 - do Sr.
Salvador Zimbaldi - que "dispõe sobre a
inclusão da disciplina Ciência Política nos
curriculos escolares, a partir da 5a série".
RELATOR: Deputado PADRE ROQUE
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10 -

PROJETO DE LEI N° 2.668/96 - do Sr.
Bonifácio de Andrada - que "transforma em
Crédito Educativo 50% dos débitos fiscais de
instituições educacionais sem fins lucrativos.
RELATOR: Deputado MAURICIO REQUIÃO

11 -

PROJETO DE LEI N° 2.669/96 - do Sr.
Bonifácio de Andrada - que "altera o art. 50,
"caput", da Lei nO 6.494, de 07 de dezembro de
19'77, que dispõe sobre os estágios de
estudantes".
RELATOR: Deputado PAULO LIMA

12 -

PROJETO DE LEI N° 2.742/97 - do Sr. Ricardo
Gomyde - que "altera o art. 56 da lei nO 9.394,
de 20 de dezembro de 1966, que 'Estabelece
as Diretrizes e Bases da Educação Nacional"'.
Apenso PL. nO 2.760/97.
RELATORA: Deputada MARIA ELVIRA

13 -

PROJETO DE LEI N° 2.743/97 - do Sr. Ricardo
Gomyde - que "acrescenta dispositivo ao art.
4° da Lei nO 9.394, de 20 de dezembro de
1996, que 'Estabelece as Diretrizes e Bases da
Educação Nacional"'.
RELATOR: Deputado BETINHO ROSADO

14 -

PROJETO DE LEI N° 2.744/97 - do Sr.
Augusto Carvalho - que "altera dispositivo da
Lei nO 8.913. de 12 de julho de 1994, que
dispõe sobre a municipalização da merenda
escolar".
RELATOR: Deputado MAURICIO REQUIÃO

15 -

PROJETO DE LEI N° 2.750/97 - do Sr.
Adhemar de Barros Filho - que "dispõe sobre o
ensino das disciplinas Medicina' Forense e
Medicina Legal nas Faculdades de Direito.
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO ANDRADA

16 -

PROJETO DE LEI N° 2.757/97 - do Sr. Nelson
Marchezan - que "dá nova redação ao art. 33,
"caput", da Lei nO 9.394, de 20 de dezembro de
1996, que 'Estabelece as Diretrizes e Bases da
Educação Nacional"'.
RELATOR: Deputado PADRE ROQUE

17 -

PROJETO DE LEI N° 2 758/97 - do Sr. Pedro
Wilson - que "dá nova redação ao § 30, do art.
26, da Lei nO 9.394, de 20 de dezembro de
1996.
RELATOR: Deputado PEDRO YVES

18 -

PROJETO DE LEI N° 2.759/97 - do Sr. Pedro
Wilson - que "acrescenta dispositivos ao art. 9°
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da Lei nO 9.394, de dezembro de 1996,
incluindo o Fórum Nacional de Educação na
estrutura do sistema educacional brasileiro".
RELATOR: Deputado BETINHO ROSADO
19 -

PROJETO DE LEI N° 2.762/97 - do Sr. Pedro
Wilson - que "altera dispositivos das Leis nOs
9.131, de 24 de novembro de 1995 e 9.394, de
20 de dezembro de 1996, que dispõem sobre o
Conselho Nacional de EducaÇão".
RELATORA: Deputada MARIA ELVIRA

20 -

PROJETO DE LEI N° 2.768/97 - do Sr. Sérgio
Naya - que "dispõe sobre a inclusão da
temática sobre educação no trânsito nos
currículos das escolas de nível fundamental e
médio.
RELATOR: Deputado AUGUSTO NARDES

COMISSÃO DE MINAS EENERGIA

Programa Nacional do Alcool, a produÇAo de
álcool etílico de todos os típos, sua
comercialização e distribuição e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado FAUSTO MARTELLO
PARECER: FAVORÁVEL, com substitutivo.

A V I S O N° 1/97
RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 24/03/97
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 28 Sessão
1-

PROJETO DE LEI N° 2.571/96· do Sr. Ezfdio
Pinheiro - que "modifica o art. 3° do Decreto-lei
nO 227, de 28 de fevereiro de 1967 - Código de
Mineração."
RELATOR: Deputado SILVERNANI SANTOS

2-

PROJETO DE LEI N° 2.803/97 • do Sr.
Salomão Cruz - que "regulamenta o § 3° do
art. 176 da Constituição Federal e dá outras
providências."
RELATOR: Deputado
JOSÉ CARLOS
COUTINHO

PAU T A N° 02/97
REUNIÃO ORDINÁRIA
Local: Plenário 16 - Anexo 11
Horário: 10 horas

A)Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da c.asa:

COMISSÃO DE RElAÇÕES
EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

PRIORIDADE
1-

PROJETO DE LEI N° 2.671/89 - do Senado
Federal (PLS nO 34/89) - que" Dispõe sobre o
exercício das atividades de Posto Revendedor
de derivados do petróleo e álcool etílico
hidratado combustível - AEHC, e dá outras
providências".(Apensos os PLs n° 1.060/88,
1.911/89, 2.413/89,
2.615/89,
3.211/89,
3.387/89,
3.922/89, 4.113/89.
5.403/90,
4.742/94 e 1.741/96)
RELATOR:
Deputado
JORGE
TADEU
MUDALEN
PARECER: Favorável ao projeto e aos
apensos, com substitutivo

B) Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva das Comissões:
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
2-

PROJETO DE LEI N° 5.874/90 - do Sr.
Roberto Balestra - que "dispõe sobre o

Março de 1997

A V I S O N° 1/97
RECEBIMENTO DE. EMENDAS
Início.: 19/03/97
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 58 sessão
1-

PROJETO DE LEI N° 2.711/97 - da Sra. Marta
Suplicy e outros 13 - que "dispõe sobre a nAo
aplicação de leis estrangeiras de caráter
discriminatório e que possuam efeitos
extraterritoriais a todos os jurisdicionados
brasileiros, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ ANiBAL

2-

PROJETO DE LEI N° 2.788/97 - do Sr. Moisés
Lipnik - que "cria o Fundo de Apoio à Região
Norte - FARN - com o objetivo de financiar
ações governamentais de combate à violência
no âmbito dos Estados de Roraima, Acre,
Amapá, Amazonas. Rondônia e Pará".
RELATOR: Deputado JOSÉ THOMAZ NONO
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sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente,
e dá outras providências", e o parágrafo 2° do
artigo 50 da Lei nO 6.015, de 31'de dezembro
de 1973, que "dispõe sobre os registros
públicos e dá outras providências".
RELATORA: Deputada MARTA SUPLlCY
PARECER: favorável, com emendas
VISTA: concedida à Deputada Rita Camata,
em 19.03.97

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E
,
FAMILIA
Reunião: Plenário 7 - Anexo 11
Horário: 10h

PAU T A N° 02/97
A • Requerimento:
1-

Da sra. Fátima Pelaes, solicitando a realização
de Reunião de Audiência Pública, a fim de
debater sobre o Projeto de Lei nO 469/95, que
"estabelece medidas de proteção ao trabalho
do menor, e dá outras providências".
(Apensos: PL's nOs 683/95 e 1.263/95).

C· Proposições Sujeitas à Apreciação
Conclusiva das Comissões:
PRIORIDADE
5-

B • Proposições Sujeitas à Apreciação
Pelo Plenário da Casa:

PROJETO DE LEI N° 4.890/95 - do ,Senado
Federal (PLS nO 373/91) - que "dispõe sobre
medidas de defesa da. Previdência Social e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado IBERÊ FERREIRA
. PARECER: favorável, com emenda

ORDINÁRIA
PROJETO DE LEI N° 185/95 - do Sr. Ivo
Mainardi - que "complementa o disposto nos
artigos' 227, 228 e 229 da Constituição
Federal".
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
6-

PROJETO DE LEI N° 1.542-A/91 - do Sr.
Ricardo Izar - que "dispõe sobre a
obrigatoriedade do exame de prevenção do
câncer ginecológico para as funcionárias
públicas federais".
,
RELATOR: Deputado JOSÉ PINOTII
PARECER (REFORMULADO): favorável, com
substitutivo, rejeitando as emendas de nOs 1 a
4 apresentadas na CTASP
VISTA CONJUNTA: concedida aos Deputados
Darcísio Perondi e Alcione Athayde, em
22.05.96

7-

'PROJETO DE LEI N° 2.681-A/92 - do Sr.
Sérgio Arouca - que "estabelece os direitos
dos usuários dos serviços de saúde e dá
outras providências". (Apenso: PL nO 364/95).
-RELATORA: Deputada JANDIRA FEGHALI
PARECER: favorável e este e ao de nO
364/95, apensado, acatando as emendas de
nOs 2 e 6, e rejeitando as emendas de nOs 1, 3,
4,5 e 7, apresentadas na CDCMAM
VISTA: concedida ao Deputado Elias Murad,
em 30.10.96

8-

PROJETO DE LEI N° 2.915/92 - do Sr. Jaques
Wagner - que "autoriza entidades filantrópicas
que menciona, a explorar loteria de números e
dá outras providências".

sA

PARECER: favorável
VISTA: concedida à Deputada Rita Camata,
em 19.03.97

3-

4-

PRO~ETO DE LEI N° 842/95 - do Sr. Vic
Pires Franco - que "dispõe sobre a proibição
de venda de cigarro e de todas as formas de
produtos derivados de tabaco para menores
de 18 (dezoito) anos de idade". (Apensos: PL's
nOs 903/95, 1.014/95, 2.060/96, 2.129/96,
2.133/96,2.277/96,2.463/96 e 2.501/96).
RELATOR: Deputado JOFRAN FREJAT
PARECER (REFORMULADO): contrário a
este e aos de nOs 903/95,2.060/96 e 2.277196,
apensados, e favorável, com substitutivo, aos
de nOs 1.014/95, 2.463196 e 2.501/96,
apensados, e pela desapensação dos de nOs
2.129/96 e 2.133/96, apensados
VISTA: concedida ao Deputado Arnaldo Faria
de Sá, em 19.03.97

PROJETO DE LEI N° 1.704/96 - do Sr. Jorge
Anders - que "altera os artigos 10 e 228 da Lei
nO 8.069, de 13 de julho de 1990, que "dispõe
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RELATOR: Deputado SERAFIM VENZON
PARECER: contrário
VISTA: concedida ao Deputado Tuga
Angerami, em 19.03.97

9-

PROJETO DE LEI N° 3.613/93 - do Sr. Carlos
Nelson - que "estabelece data mensal para
pagamento dos proventos de aposentadoria e
pensão que especifica": (Apensos: PL's nOs
1.600/96 e 1.964/96).
RELATOR: Deputado SARAIVA FELIPE
PARECER: contrário a este e aos de nOs
1.600/96 e 1.964/96, apensados

10 -

PROJETO DE LEf N° 4.673/94 - do Sr.
Francisco Dornelles - que "permite a dedução,
a título de encargo de família, de quota
referente ao nascituro".
RELATOR: Deputado JOSÉ UNHARES
PARECER: favorável
VISTA: concedida ao Deputado Jovair
Arantes, em 11.12.96

11 -

PROJETO DE LEI N° 153/95 - do Sr. Roberto
Rocha - que "altera a redação do artigo 66 da
Lei nO 8.213, de 24 de julho de 1991, que
"dispõe sobre os Planos de Beneficios da
Previdência Social". (Apensos: PL's nOs
644/95, 746/95, 946/95, 1.101/95, 1.774196,
2.222/96,2.267/96,2.404/96 e 2.780/97).
RELATORA: Deputada CIDINHA CAMPOS
PARECER (REFORMULADO): favorável, com
substitutivo, a este e aos de nOs 644/95,
746/95,946/95, 1.101/95, 1.774/96,2.222/96,
2.267/96,2.404/96 e 2.780/97, apensados

12 -

13 -

PROJETO DE LEI N° 362/95 - do Sr. Padre
Roque - que "dispõe sobre o estimulo á guarda
e adoção de criança ou adolescente órfão ou
abandonado".
RELATORA: Deputada LAURA CARNEIRO
PARECER: favorável, com emendas
VISTA: concedia à Deputado Rita Camata, em
19.03.97
PROJETO DE LEI N° 525/95 - do Sr. Augusto
Viveiros
que
"dispõe
sobre
o
acompanhamento de pacientes internados em
hospitais do Sistema Único de Saúde".
(Apenso: PL nO 1.205/95).
RELATOR: Deputado JOSÉ PINOTTI
PARECER (REFORMULADO): fav.:>rável a
este, com substitutivo, e contrário ao de nO
1.205/95, apensado

Março de 1997

14 -

PROJETO DE LEI N° 637/95 - do Sr. Gonzaga
Patriota - que "altera os artigos 128 e 130 da
Lei nO 8.213, de 24 de julho de 1991 que
"dispõe sobre os Planos de Benefícios da
Previdência Social e dá outras providências".
(Apensos: PL's nOs 871/95, 1.329/95 e
1.879/96).
RALATOR: Deputado AYRES DA CUNHA
PARECER (REFORMULADO): favorável, com
substitutivo, a este e aos de nOs 871/95,
1.329/95 e 1.879/96, apensados
VISTA: concedida ao Deputado Nilton Baiano,
em 29.11.95

15 -

PROJETO DE LEI N° 661/95 - do Sr. Paulo
Paim - que "dispõe sobre a atualização das
aposentadorias e pensões pagas pela
Previdência Social aos seus segurados e, pela
União, aos seus inativos e pensionistas".
RELATOR: Deputado JOFRAN FREJAT
PARECER: contrário
VISTA: concedida ao Deputado Humberto
Costa, em 12.06.96

16 -

PROJETO DE LEI N° 828/95 - dos Srs. Márcio
Reinaldo Moreira e Antônio do Valle - que
"dispõe
sobre
a
complementação
da
aposentadoria do pessoal da Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária
EMBRAPA e do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatistica - IBGE, e dá outras
providências". (Apenso: PL nO 1.068/95).
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE
SÁ
PARECER: favorável a este e ao de nO
1.068/95, apensado, com substitutivo
VISTA: concedida ao Deputado Jovair
Arantes, em 11.12.96

17 -

PROJETO DE LEI N° 872/95 - do Sr.> Nelson
Trad - que "altera dispositivos da Lei nO 8.069,
de 13 de julho de 1990, que "dispõe sobre o
Estatuto da Criança e do Adolescente e dá
outras providências", relativas à adoção
internacional".
RELATORA: Deputada RITA CAMATA
PARECER: favorável, com emendas

18 -

PROJETO DE LEI N° 922/95 - do Sr. Osvaldo
Biolchi - que "destina a renda líquida de um
teste do concurso denominado SUPER-SENA
à Federação das Misericórdias do Brasil e
determina outras providências".

Março de 1997
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RELATOR: Deputado JOSÉ PINOTTI
PARECER: favorável, com emenda
19 -

PROJETO DE LEI N° 942/95 - do Sr. Ricardo
Izar - que "altera o artigo 42 da Lei nO 6.435, de
15 de julho de 1977, que "dispõe sobre as
entidades de previdência privada, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado NILTON BAIANO
PARECER:
favorável,
com
substitutivo,
acatando
a
emenda
apresentada
ao
substitutivo
VISTA: concedida ao Deputado Jovair
Arantes, em 11.12.96

20 -

PROJETO DE LEI N° 1.001/95 - do Sr. Pedro
Valadares - que "inclui gastos pessoais com
educação,
saúde e previdência como
despesas a serem abatidas no cálculo do
Imposto de Renda a pagar de pessoas físicas".
(Apensos: PL's nOs 2.459/96 e 2.491/96).
RELATOR: Deputado IBER~ FERREIRA
PARECER
(REFORMULADO):
pela
incompetência
da
Comissão
para
se
pronunciar sobre a matéria

21 -

PROJETO DE LEI N° 1.016-A/95 - da sra.
Laura Carneiro
que "dispõe sobre
atendimento preferencial a idosos, gestantes e
portadores de deficiência para marcação de
consultas e exames complementares no
Sistema Único de Saúde".
RELATORA: Deputada ELCIONE BARBALHO
PARECER: favorável

22 -

PROJETO DE LEI N° 1.021/95 - do Sr. Régis
de Oliveira - que "acrescenta parágrafo ao
artigo 149 e dá nova redação ao artigo 194 da
Lei nO 8.069, de 13 de julho de 1990, que
"dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente, e dá outras providências".
(Apenso: PL nO 1.407/96).
RELATORA: Deputada RITA CAMATA
PARECER (REFORMULADO): contrário a
este e ao de nO 1.407/96, apensado

23 -

rOOJETO DE LEI N° 1.055/95 - do Sr. Paulo
Bc.nhausen - que "acrescenta parágrafo único
ao artigo 2° da Lei nO 8.137, de 27 de
dezembro de 1990, que "define crimes contra
a ordem tributária, econômica e contra as
relações
de
consumo,
e
dá
outras
providências", e parágrafo 5° ao artigo 95 da
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Lei na 8.212, de 24 de julho de 1991, que
"dispõe sobre organização da Seguridade
Social, institui plano de custeio e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado AYRES DA CUNHA
PARECER: favorável
24 -

PROJETO DE LEI N° 1.121/95 - do Sr.
Domingos Dutra - que "dispõe sobre o
pagamento de alimentos provisórios nas ações
de investigação de paternidade e da outras
providências".
RELATORA: Deputada MARTA SUPLlCY
PARECER: favorável, com emenda

25 -

PROJETO DE LEI N° 1.180-A/95 - do Sr.
Fernando Gonçalves - que "dispõe sobre a
inserção, nas fitas de vídeo gravadas,
destinadas à venda ou aluguel no País, da
seguinte mensagem: "Faça sexo seguro. Use
Camisinha".
RELATORA: Deputada MARTA SUPLlCY
PARECER: favorável, com adoção da emenda
apresentada na CECD

26 -

PROJETO DE LEI N° 1.196/95 - do Sr. Ricardo
Izar - que "acrescenta parágrafo 7° ao artigo
27 da Lei nO 9.069, de 29 de junho de 1995,
que "dispõe sobre o Plano Real, o Sistema
Monetário Nacional, estabelece as regras e
condições de emissão do Real e os critérios
para conversão das obrigações para o Real, e
dá outras providências". (Apenso: PL nO
1.215/95).
RELATOR: Deputado URSICINO QUEIROZ
PARECER: contrário a este e ao de nO
1.215/95, apensado

27 -

PROJETO DE LEI N° 1.268/95 - dos :srs.
Arolde de Oliveira e Roberto Magalhães - que
"dispõe
sobre
a
complementação
de
aposentadoria aos ex-servidores da extinta
autarquia federal denominada L10yd Brasileiro
Patrimônio
Nacional,
e
dá
outras
providências".
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE
SÁ
PARECER: favorável
VISTA: concedida ao Deputado Pimentel
Gomes, em 19.03.97

28 -

PROJETO DE LEI N° 1.363/95 - do Sr. Luciano
Pizzatto - que "dispõe sobre a indicação de
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valor da moeda nacional em código braile ou
outro mecanismo que permita sua identificação
por deficientes visuais".
RELATOR: Deputado URSICINO QUEIROZ
PARECER: favorável
29-

30-

PROJETO DE LEI N° 1.375-A/95 - do Sr.
Sérgio Barcellos - que "concede ao servidor
público federal civil ou militar o direito de ter o
tempo de serviço exercido em área insalubre
ou perigosa, quando trabalhando para a
iniciativa privada, computado para todos os
fins, inclusive aposentadoria do Serviço
Público".
RELATOR: Deputado OSMÂNIO PEREIRA
PARECER: contrário
PROJETO DE LEI N° 1.434/96 - do Sr.
Coriolano Sales - que "altera os artigos 24 e 25
da Lei nO 8.080, de 19 de setembro de 1990,
que "dispõe sobre as condições para a
promoção, proteção e recuperação da saúde,
a organização e o funcionamento dos serviços
correspondentes, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ L1NHARES
PARECER: contrário

31 -

PROJETO DE LEI N° 1.441/96 - do Sr. José
Augusto - que "altera o artigo 61 da Lei nO
8.213, de 24 de julho de 1991, para definir que
o auxílio-doença corresponderá a uma renda
mensal igual à remuneração do segurado".
RELATORA: Deputada MARTA SUPLlCY
PARECER: favorável

32 -

PROJETO DE LEI N° 1.504/96 - do Sr. Edson
Ezequiel - que "possibilita, à população
carente, a utilização do exame de pareamento
cromossômico
(ADN),
em
casos
de
investigação de paternidade e dá outras
providências". (Apensos: PL's nOs 1.542/96,
1.780/96,2.095/96 e 2.496/96).
RELATORA: Deputada ELCIONE BARBALHO
PARECER (REFORMULADO): contrário a
este e aos de nOs 1.542/96, 2.095/96 e
2.496/96, apensados, e favorável ao de nO
1.780/96, apensado.

.

RELATORA: Deputada ALCIONE ATHAYDE
PARECER (REFORMULADO): contrário
34 _

PROJETO DE LEI N° 1.513/96 - do Sr. Edson
Ezequiel - que "proíbe a cobrança de diárias
de acompanhante de pacieFlte em quarto ou
apartamento particular, na
-õ;ae t,ospitar
privada e dá outras prov idêl1d;l,<""

PROJETO DE LEI N° 1.637/96 - do Sr. José
Chaves _ que "dispõe sobre isenção do
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e
Imposto de Importação para medicz.:nentos
adquiridos por portadores do vírus da
Imunodeficiência Humana (HIV) e os doentes
de AIDS, bem como por hospitais públicos ou
integrantes do Sistema Único de Saúde - SUS
e dá outras providências".
RELATOR: Deputado SARAIVA FELIPE
PARECER: contrário

35 -

PROJETO DE LEI N° 1.698/96 - do Sr. Nedson
Micheleti - que "dispõe sobre a jornada e
condições
de
trabalho
dos
médicos,
enfermeiros, auxiliares e farmacêuticos e dos
demais trabalhadores que manuseiam drogas
quimioterápicas antineoplásicas".
RELATOR: Deputado CARLOS MAGNO
PARECER: favorável
VISTA: concedida ao Deputado Ayres da
Cunha, em 4.12.96

36 -

PROJETO DE LEI N° 1.703-A/96 - do Sr. Jorge
Anders - que "rlispõe sobre a colocação de
vagões especiais nos transportes metroviários
e ferroviários de passageiros, em nível
metropolitano
destinados
ao
transporte
exclusivo de idosos, mulheres, deficientes e
outros que especifica".
RELATOR: Deputado JOVAIR ARANTES
PARECER: contrário

37 -

PROJETO DE LEI N° 1.758/96 - do Sr. Pedro
Henry - que "altera o artigo 35 da Lei nO 8.212,
de 25 de julho de 1991, que "dispõe sobre a
organização da Seguridade Social, institui
Plano de Custeio, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOFRAN FREJAT
PARECER: contrário

38 -

PROJETO DE LE! N° 1.806/96 - do Sr. Valdir
Colatto - que "determina a obrigatoriedade de
reserva
de
vagas
para
idosos
em
estacionamento
públicos
e
dá
outras
providências".
RELATOR: Deputado JOVAIR ARANTES
PARECER: favorável

39 -

PROJETO DE LEI N° 1.841/96 - do Sr. Wilson
Cignachl - que "altera a redação do artigo 60
i0 r.(
',1,":\,:,"
l
• I ':-,n Tr"'b""hn - CLT"

...

33 -
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RELATOR: Deputado DARCíSIO PERONDI
PARECER: contrário
40 -

41 -

PROJETO DE LEI N° 1.852/96 - do Sr.
Valdomiro Meger - que "dispõe sobre incentivo
fiscal que vise à busca de crianças
desaparecidas".
RELATOR: Deputado JOFRAN FREJAT
PARECER: favorável, com emenda

de dívidas das entidades beneficentes de
assistência social para com o Instituto Nacional
de Seguro Social - INSS e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ ALDEMIR
PARECER: contrário
47 -

PROJETO DE LEI N° 2.013/96 - do Sr. Wilson
Leite Passos - que "estabelece critérios para
funcionamento
das
clinicas
geriátricas,
hospitais e similares no Pais que recebam
verbas da União".
RELATOR: Deputado ROMMEL FEIJÓ
PARECER: contrário

48 -

PROJETO DE LEI N° 2.020/96 - da sra. Alzira
Ewerton - que "estabelece admissão tácita de
paternidade no caso que menciona".
RELATOR: Deputado SERAFIM VENZON
PARECER: favorável, com emenda

49 -

PROJETO DE LEI N° 2.083/96 - do Sr. Agnelo
Queiroz - que "dispõe sobre a obrigatoriedade
de realização dos exames para diagnóstico
precoce da fenilcetonúria e do hipotiroidismo
congênito do recém-nascido".
RELATOR: Deputado DARCislO PERONDI
PARECER: favorável, com emenda

50 -

PROJETO DE LEI N° 2.220/96 - do Sr. Osmar
Leitão - que "assegura aos trabalhadores que
exercem a profissão de vendedor-balconista o
direito à aposentadoria especial aos trinta anos
de serviço, quando do sexo masculino, e aos
vinte e cinco anos de serviço, quando do sexo
feminino". (Apenso: PL nO 2.510/96).
RELATOR: Deputado JOFRAN FREJAT
PARECER: contrário a este e ao de nO
2.510/96, apensado

51 -

PROJETO DE LEI N° 2.242/96 - dos Srs.
Eduardo Jorge e Ursicino Queiroz - que "cria o
dia nacional de vacinação do idoso e o
programa de vacinação em idosos internados
ou ;recolhidos em instituições geriátricas".
(Apenso: PL nO 2.458/96).
RELATOR: Deputado JOSÉ UNHARES
PARECER (REFORMULADO): favorável a
este e contrário ao de nO 2.458/96, apensado

52 -

PROJETO DE LEI N° 2.274/96 - do Sr. José
Augusto - que "determina que o Instituto
Nacional de Seguridade Social envie aos

PROJETO DE LEI NO 1.865/96 - do Sr. Luiz
Fernando - que "dispõe sobre tarifas bancárias
e multas contratuais cobradas a aposentados,
pensionistas e beneficiários". (Apenso: PL n°
2.326/96).

RELATOR: Deputado DARCíSIO PERONDI
PARECER (REFORMULADO): favorável a
este e ao de nO 2.326/96, apensado, com
substitutivo
42 -

43 -

44 -

PROJETO DE LEI N° 1.870/96 - do Sr. Chicão
Brígida - que "dispõe sobre a obrigatoriedade
de emissão de nota fiscal, separadamente,
para os medicamentos de uso contínuo - os
psicotrópicos".
RELATOR: Deputado JOSÉ UNHARES
PARECER: favorável
PROJETO DE LEI N° 1.888/96 - da Sr3. Rita
Camata - que "~stabelece requisitos para a
concessão, por instituições públicas, de
financiamento, crédito e benefícios similares".
RELATOR: Deputado DARCíSIO PERONDI
PARECER: favorável, com substitutivo
PROJETO DE LEI N° 1.949/96 - da Sr3 Marta
Suplicy - que "determina investigação imediata
em caso de desaparecimento de criança e
adolescente, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ARMANDO ABiuo
PARECER: favorável, com substitutivo

45 -

PROJETO DE LEI N° 1.981/96 - do Sr. Júlio
Redecker - que "altera a redação do artigo 28
da Lei nO 8.212, de 24 de julho de 1991, que
"dispõe sobre a organização da Seguridade
Social, instituí o Plano de Custeio, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado AGNELO QUEIROZ
PARECER: favorável

46 -

PROJETO DE LEI N° 2.002/96 - do Sr.
Waldomiro Fioravante - que "concede anistia

Quarta-feira 26 08063

08064 Quarta-feira.:!6

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

segurados da Previdência Social extratos
periódicos relativos ao recolhimento de
contribuições previdênciárias".
RELATOR: Deputado ARMANDO ABluo
PARECER: favorável, com emenda
53 -

54 -

55 -

56 -

PROJETO DE LEI N° 2.283/96 - do Sr. Lima
Netto - que "determina que todas as pensões
mantidas pela Previdência Social sejam
recalculadas com base no artigo 75 da Lei nO
8.213, de 24 de julho de 1991".
RELATOR: Deputado EDUARDO JORGE
PARECER: contrário
PROJETO DE LEI N° 2.286/96 - do Sr. Paulo
Paim - que "permite a renúncia de
aposentadoria proporcional por tempo de
serviço".
.
RELATOR: Deputado URSICINO QUEIROZ
PARECER: favorável, com substitutivo
PROJETO DE LEI N° 2.293/96 - da sra. Zila
Bezerra - que "altera a Lei nO 7.986, de 28 de
dezembro de 1989, que "regulamenta a
concessão do benefício previsto no artigo 54
do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, e dá outras providências", para
conceder a seus beneficiários o abono anual".
RELATOR: Deputado ARMANDO ABluo
PARECER: favorável
PROJETO DE LEI N° 2.311/96 - do Sr. Pedro
Canedo - que "assegura ao portador de
deficiência visual e aos deficientes fisicos, bem
como aos seus parentes, nos termos desta Lei,
isenção
do
Imposto
sobre
Produtos
Industrializados - IPI na aquisição de veiculos
de passageiros, e dá outras providências".
RELATORA: Deputada FATIMA PELAES
PARECER: favorável, com emendas

57 -

PROJETO DE LEI N° 2.339/96 - do Sr. Max
Rosenmann - que "dispõe sobre autorização
para parcelamento de débitos junto ao Instituto
Nacional de Seguro Social e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado JAIR SOARES
PARECER: favorável

58 -

PROJETO DE LEI N° 2.355/96 - do Sr. Lima
Netto - que "dispõe sobre prioridade do
atendimento médico gratuito a policiais
militares, civis e bombeiros militares que forem
acidentados em serviço".
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RELATOR: Deputado ARMANDO ABíLlO
PARECER: contrário
59 -

PROJETO DE LEI 2.396í96 - do Sr. Wilson
Leite Passos - que "estabelece pensão às
famílias dos Ex-Combatentes".
RELATOR: Deputado AGNELO QUEIROZ
PARECER: contrário

60 -

PROJETO DE LEI N° 2.426/96 - do Sr. Cunha
Bueno - que "restabelece a dedutibilidade,
para efeito da apuração da base de cálculo do
imposto de renda das pessoas físicas, das
doações efetuadas às entidades de que trata o
artigo 1° da Lei nO 3.830, de 25 de novembro
de 1960".
RELATOR: Deputado DARClslO PERONDI
PARECER: favorável

61 -

PROJETO DE LEI N° 2.436/96 - do Sr. Cunha
Bueno - que "dispõe sobre a obrigatoriedade
de as empresas de seguros, de capitalização e
entidades de previdência privada publicarem a
relação dos bens garantidores das provisões
técnicas".
RELATOR: Deputado JOFRAN FREJAT
PARECER: favorável

62 -

PROJETO DE LEI N° 2.527/96 - do Sr. Arnaldo
Faria de Sá - que "revoga a Lei nO 9.311, de 24
de outubro de 1996, que "institui a
Contribuição Provisória sobre Movimentação
ou Transmissão de Valores e de Créditos e
Direitos de Natureza Financeira - CPMF, e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado EDUARDO JORGE
PARECER: contrário

63 -

PROJETO DE LEI N° 2.530/96 - do Sr. Serafim
Venzon
que "determina que sejam
destinados ao Instituto Nacional de Seguridade
Social - INSS os recursos de prêmios não
procurados das loterias e de quaisquer
concursos de prognósticos administrados pelo
governo federal".
RELATOR: Deputado ROMMEL FEIJÓ
PARECER: contrário

A V I S O N° 01/97
RECEBIMENTO DE EMENDAS
Inicio.: 20/03/97
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 48 Sessão
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1-

2-

3-

4-

5-

6-
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PROJETO DE LEI N° 1.575-A/96 - do Sr.
Gervásio Oliveira - que "dispõe sobre o
registro e a fiscalização de alimentos
processados de origem animal".
RELATOR: Deputado SÉRGIO AROUCA
PROJETO DE LEI N° 1.872-A/96 - do Sr.
Roland La.Yigne - que "dispõe sobre a
gratuidade de transporte rodoviário e aéreo
aos pacientes do Sistema Único de Saúde SUS para tratamento fora do domicílio".
RELATOR: Deputado NILTON BAIANO
PROJETO DE LEI N° 1.958-A/96 - do Sr. João
Cóser - que "fixa limites para a carga de
material escolar a ser transportada pelo aluno".
(Apenso: PL nO 1.976196).
RELATORA: Deputada RITA CAMATA
PROJETO DE LEI N° 2.547196 - do Sr. Fausto
Martello - que "dispõe sobre incentivo fiscal
para pessoas jurídicas que divulguem nas
embalagens de seus produtos campanhas ou
informações de interesse social e filantrópico".
RELATOR: Deputado JOSÉ ALDEMIR
PROJETO DE LEI N° 2.599/96 - do Sr.
Waldomiro Fioravante
que "concede
incentivos às empresas que facilitarem o
treinamento de trabalhadores".
RELATOR: Deputado JOSÉ JANENE
PROJETO DE LEI N° 2.653/96 - do Sr. João
Magalhães - que "altera o art. 4° da Lei nO
8.620, de 5 de janeiro de 1993, a fim de reduzir
as multas variáveis incidentes sobre as
contribuições devidas ao Instituto Nacional do
Seguro Social
INSS e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado JAIR SOARES

RELATORA: Deputada FÁTIMA PELAES
9-

PROJETO DE LEI N° 2.734/97 - do Sr.
Pinheiro Landim - que "dispõe sobre a
habilitação
e
o
provisionamento
de
dentistas-práticos, regulamenta o exercício
dessa profissão, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado PIMENTEL GOMES

10 -

PROJETO DE LEI N° 2.789/97 - do Sr. Jofran
Frejat - que "dispõe sobre o direito real de
habitação aos cônjuges casados sob regime
da comunhão universal ou parcial de bens,
quando do rompimento da sociedade".
RELATOR: Deputado IBERÊ FERREIRA

11 -

PROJETO DE LEI N° 2.790/97 - do Sr. Jofran
Frejat - que "altera o caput do art. 16 do
Decreto-lei nO 3.200, de 19 de abril de 1941,
que dispõe sobre a proteção da família".
RELATOR: Deputado MAURICIO NAJAR

12 -

PROJETO DE LEI N° 2.796/97 - do Sr. Valdeci
Oliveira - que "dispõe sobre o uso do Bromato
de Potássio na farinha e nos produtos de
panificação".
RELATOR: Deputado SARAIVA FELIPE

A V I S O N° 02/97
RECEBIMENTO DE EMENDAS
AO SUBSTITUTIVO
Início.: 20/03/97
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 48 Sessão
A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMENDAS APRESENTADAS
POR
MEMBROS
DESTA
COMISSÃO.

17-

PROJETO DE LEI N° 2.673/96 - do Sr. Wilson
Leite Passos - que "assegura acesso de
religiosos para fins de assistência nos
hospitais, clínicas e similares de ordem pública
ou privada".
RELATOR: Deputado JOSÉ L1NHARES

8-

PROJETO DE LEI N° 2.686/96 - do Poder
Executivo (MSC nO 1.447/96)
que
"regulamenta o § 3° do art. 226 da
Constituição, dispõe sobre o Estatuto da União
Estável, e dá outras providências".
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PROJETO DE LEI N° 4.119/93 - do Sr. Murilo
Pinheiro - que "assegura ao filho de mãe
solteira, que venha contrair casamento, o
direito a incorporar o nome do cônjuge varão".
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE
SÁ

A V I S O N° 03/97
RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 21/03/97
Piazo.: 5 Sessões
Decurso: 38 Sessão
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1-

PROJETO DE LEI N° 5.489-C/90 - do Sr.
Adylson Motta - que "obriga às empresas a
instalação e o efetivo funcionamento de
seíViços odontológicos aos seus empregados
nas condições que especifica".
RELATOR: Deputado PIMENTEL GOMES

2-

PROJETO DE LEI N° 4.384/94 - do Sr.
Jackson Pereira - que "proíbe repasses de
recursos,
inclusive
orçamentários,
a
instituições privadas beneficentes destinados a
investimentos".
RELATOR: Deputado TUGA ANGERAMI

3-

PROJETO DE LEI N° 1.379-A/95 - da sra.
Alcione Athayde - que "altera o artigo 51 da Lei
nO 8.213, de 21 de julho de 1991, que "dispõe
sobre os Planos de Benefícios da Previdência
Social e dá outras providências".
RELATOR:
Deputado
FERNANDO
GONÇALVES

4-

PROJETO DE LEI N° 1.966-A/96 - do Sr.
Antônio do Valle - que "acrescenta parágrafo
3° ao artigo 23 da Lei nO 8.212, de 24 de julho
de 1991, que reduz encargos sociais em 50%
para o trabalho avulso ou temporário de
natureza rural".
RELATOR: Deputado CARLOS ALBERTO
CAMPISTA

5-

PROJETO DE LEI N° 2.569/96 - do Sr. Serafim
Venzon - que "inclui o inciso IV no art. 168 da
Consolidação das Leis do Trabalho, de forma a
estabelecer a obrigatoriedade de exame
médico anual para os trabalhadores que
exercem funções em contato permanente com
matérias radioativos, inflamáveis e poluentes,
conforme classificação do Ministério do
Trabalho".
RELATOR: Deputado DARCislO PERONDI

6-

PROJETO DE LEI N° 2.570/96 - do Sr. Serafim
Venzon - que "determina em 50 (cinqOenta)
quilogramas o peso máximo que em
empregado do sexo masculino pode remover
individualmente".
RELATORA: Deputada ALCIONE ATHAYDE

7-

PROJETO DE LEI N° 2.584/96 - do Sr. Leonel
Pavan - que "altera o parágrafo único da Lei nO
8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da
Criança e do Adolescente, instituindo a

Março de 1997

obrigatoriedade
de
manutenção
e
acompanhamento do cartão de vacina pelo
posto de saúde em que a criança foi vacinada
pela primeira vez".
RELATOR: Deputado URSICINO QUEIROZ
8-

PROJETO DE LEI N° 2.587/96 - do Sr. Elias
Murad - que "dispõe sobre a isenção de
imposto de renda a aposentados, na condição
'que especifica".
RELATOR: Deputado EDUARDO JORGE

9-

PROJETO DE LEI N° 2.588/96 - do Sr. Cunha
Bueno - que "altera o.art. 7° da Lei nO 6.194, de
19 de dezembro de 1974, que "dispõe sobre
seguro obrigatório de danos pessoais
causados por veículos automotores de via
terrestre, ou por sua carga, a pessoas
transportadas ou não".
RELATOR: Deputado AYRES DA CUNHA

10·

PROJETO DE LEI N° 2.601/96 - do Sr. Elisio
Curvo - que "institui a cobrança de adicional ao
valor de pedágio como fonte de recursos para
financiamento do Sistema Único de Saúde".
RELATOR: Deputado JOSÉ AUGUSTO

11 -

PROJETO DE LEI N° 2.604/96 - do Sr. Jovair
Arantes - que "institui incentivos fis':ais para a .
aquisição
de
equipamentos
médico-hospitalares, inclusive ambulâncias, e
de materiais de construção destinados a
instituições públicas ou entidades privadas de
assistência à saúde, sem fins lucrativos".
RELATORA: Deputada DALILA FIGUEIREDO

12 -

PROJETO DE LEI N° 2.663/96 - do Sr. Nelson
Marchezan - que "concede estímulos à
constituição de novas entidades fechadas de
previdência privada".
RELATOR: Deputado PIMENTEL GOMES

13 -

PROJETO DE LEI N° 2.682/96 - do Sr. Eliseu
Padilha - que "acrescenta parágrafo no art. 95
da Lei 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: Deputado CARLOS MAGNO

14 -

PRO.JETO DE LEI N° 2.691/97 - do Sr.
Fernando Ferro e outros - que "veda a
produção, o transporte, o armazenamento, a
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comercialização. a propaganda comercial, a
utilização. a importação e a exportação de
agrotóxicos. e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ PINOTTI
15 -

16 -

PROJETO DE lEI N° 2.713/97 - do Sr. Paulo
Paim - que "protege. na forma da lei, o doador
de órgãos e o trabalhador submetido a
transplante de órgãos".
RELATORA: Deputada TETÉ BEZERRA
PROJETO DE lEI N° 2.716/97 - do Sr.
Waldomiro Fioravante - que "dispõe sobre o
acesso gratuito aos medicamentos para os
Geficientes físicos",
RELATORA: Deputada lÍDIA QUINAN

17 -

PROJETO DE lEI N° 2.733/97 - do Sr. Airton
Dipp - que "determina a obrigatoriedade de a
embalagem e o rótulo de bebida alcoólica
conterem advertência sobre a proibição de sua
venda a menores de dezoito anos".
RELATOR: Deputado JOFRAN FREJAT

18 -

PROJÉTO DE lEI N° 2.737/97 - d.o Poder
Executivo (MSC nO 144/97) - que "concede
pensão especial a Claudio Villas Boas e
Orlando Villas Boas".
RELATOR: Deputado SEBASTIÃO MADEIRA

19 -

1-

PROJETO DE LEI N° 2.764/97 - do Sr.
Salvador Zimbaldi - que "obriga as entidades
desportivas, recreativas e afins a contratar
seguro de responsabilidade civil".
RELATORA: Deputada DALILAFIGUEIREDO

.
COMISSAO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO
PÚBLICO
A V I S O N° 02/97
RECEBIMENTO DE EMENDAS
AO SUBSTITUTIVO
Inicio: 19/03/97
Prazo: 5 Sessões
Decurso: 5- Sessão

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMENDAS APRESENTADAS
POR
MEMBROS DESTA

Quarta-feira 26 08067

PROJETO DE lEI N° 1.089/95 - do Sr.
Augusto Carvalho - que "dá nova redação ao
parágrafo 2° do artigo 224 da Consolidação
das leis do Trabalho - Decreto-lei nO 5.452, de
1° de maio de 1943".
RELATOR: Deputado PAULO ROCHA
PROJETO DE lEI N° 2.093/96 - do Sr. Lael
Varella - que "autoriza a doação das partes da
Uniao e do Instituto Nacional do Seguro Social
- INSS - nos terrenos que menciona".
RELATOR:
Deputado
BENEDITO
GUIMARÃES

3-

PROJETO DE lEI N° 2.309/96 - do Sr.
Augu'sto Nardes - que "altera os artigos 10 e
11 da lei n° 8.429, de 2 de junho de 1992, que
dispõe sobre as sanções. aplicáveis aos
agentes públicos nos casos de enriquecimento
ilicito no exercicio de mandato, cargo,
emprego ou função na administraçãO pública
direta, indireta ou fundacional e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL

4-

PROJETO DE lEI N° 2.537/96 - do Tribunal
Superior Eleitoral - que "dispõe sobre a criação
de cargo em comissao no Quadro Permanente
." da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral de
Minas Gerais",
RELATOR: Deputado MENDONÇA FilHO

A V I S O N° 03/97
RECEBIMENTO DE EMENDAS
AO SUBSTITUTIVO
Inicio: 20/03/97
Prazo: 5 Sessões
Decurso: 4- Sessão
A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMENDAS APRESENTADAS
POR
MEMBROS DESTA
COMISSÃO

1-

PROJETO DE lEI N° 4.731/94- do Sr. Aldo
Rebelo - que "regulamenta a profissao de
Tecnólogo e dá outras providências".
RELATOR: Deputado AGNElO QUEIROZ

COMISSÃO DE VIAçÃO E
TRANSPORTES
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A V I S O N° 04/97

11 - COMISSÕES TEMPORÁRIAS

RECEBIMENTO DE EMENDAS

COMISSÃO ESPECIAL
TELECOMUNICAÇÕES

Início.: 19/03/97
Prazo.: 5 sessões
Decurso: 58 sessão

1-

PROJETO DE LEI N° 2.659/96' - do Poder
Executivo (Mens. nO 1.287/96) - que
"estabelece restrição à comercialização de
bebidas alcoólicas, para reduzir a violência no
trânsito, acresce parágrafo ao art. 4" da Lei nO
9.294, de 15 de julho de 1996, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado BENEDITO GUIMARÃES

2-

PROJETO DE LEI N° 2.723/97 - do Sr.
Wigberto Tartuce - que "dispõe sobre a
proibição de comercialização e venda de
bebidas alcoólicas nas rodovias federais".
RELATOR: Deputado BENEDITO GUIMARÃES

A V I S O N° 05/97
RECEBIMENTO DE EMENDAS
AO SUBSTITUTIVO
Inicio.: 20/03/97
Prazo.: 5 sessões
Decurso: 48 sessão

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA COMISSÃO.

1-

.PROJETO DE LEI N° 1.333-A/95 - do Sr.
Jovair Arantes - que !'dispõe sobre a 'validade
dos bilhetes de passagem no transporte
coletivo rodoviário de passageiros e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado MAURO LOPES

PAUTA N° 8/97
(AUDIÊNCIA PÚBLICA)

L

Horário: 09h30min
Local: Plenário 13, Anexo 11

1-

PROJETO DE LEI nO 821, de 1995, do Senhor
Deputado Renato Johnsson, que "regulamenta
a Emenda Constitucional de 08, de 15 de
agosto de 1995, e institui a política de
exploração
dos
serviços
pÚblicos
de
telecomunicações". (Apensados: PLs 1168/95,
1117/96, 2626/96.e 2648/96)
RELATOR: Deputado ALBERTO GOLDMAN.
CONVIDADOS:
- Embaixador Celso Lafer - UNESCO;
- Dr. Renato Navarro Guerreiro - Secretário
Executivo do Ministério das Comunicações.
NOTA:

AS EMENDAS SÓ SERÃO ACEITAS EM FORMULÁRIO PRÓPRIO DISPONlvEL NAS SECRETARIAS DAS
COMISSOES.
HORÁRIO: DE 09:00 ÀS 12:00 E 14:00 ÀS 1~:00

Para obter informações sobre a tramitação de
proposições nas Comissões, ligue para os
seguintes ramais:
CEDI/SINOPSE ------------------------------------- 6846 a 6850
DECOM/Coordenação de Comissões Permanentes --------- 6892
Serviço de Comissões Especiais e Externas ------- 7052
7055
Serviço de CPls----------------------------

DEPARTAMENTO DE COMISSÕES
Edição: Núcleo de Apoio à Informática
Ramais.: 6876/877

(Encerra-se a sessão às 17 horas e 41 minutos.)

Março de 1997
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DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Março de 1997

ATO DA PRESIDÊNCIA
O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribuições regimentais resolve constituir Grupo de Trabalho, sob a coordenação do Sr.
Deputado Bonifácio de Andrada destinado a efetuar
a consolidação da legislação com vistas a identificar
e reduzir, se for o caso, o número de leis em vigor,
em face de sua multiplicidade e repetição, composta
pelos seguintes membros:
Deputado Adylson Motta - Deputado Almino
Affonso - Deputado Aloysio Nunes Ferreira - Deputado Benedito de Lira - Deputado Bonifácio de Andrada - Deputado Darcy Coelho - Deputado Gilvan
Freire - Deputado Eliseu Padilha - Deputado Haroldo Sabóia - Deputado Hélio Bicudo - Deputado
Henrique Eduardo Alves - Deputado Hug~ Rodrigues da Cunha - Deputado Ibrahim Abi-Ackel - DepiJtado Jairo Carneiro - Deputado Jarbas Lima - Deputado José Luiz Clerot - Deputado Luiz Máximo Deputado Marcelo Déda - Deputado Matheus
Schimdt - Deputado Ney Lopes - Deputado Nilson
Gibson - Deputado Paes Landim - Deputado Prisco
Viana - Deputado Silvio Pessoa - Deputado Vicente
Cascione - Deputado Vilmar Rocha.
Brasília, 25 de março de 1997. - Michel Temer, Presidente.
PORTARIAS
PORTARIA N2 17197
O Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados, de acordo com o Art. 259 do Regimento Interno, combinado com o inciso 11 do Art. 1!! do Ato da
Mesa n!! 205, de 1990, resolve renovar o credenciamento do Senhor Roberto Mauro dos Santos como

Representante do Sindicato Nacional das Indústrias
Siderúrgicas.
Câmara dos Deputados, 25 de março de 1997.
- Deputado Ubiratan Aguiar, Primeiro Secretário.
PORTARIA N2 18197

O Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados, de acordo com o Art. 259 do Regimento Interno, combinado com o inciso 11 do Art. 1 do Ato da
Mesa n!! 205, de 1990, resolve renovar o credenciamento do Senhor José Alceu Câmara Portocarrero
como representante da Associação Nacional dos
Juizes Classistas da Justiça do Trabalho/Anajucla.
Câmara dos Deputados, 25 de março de 1997.
- Deputado Ubiratan Aguiar, Primeiro Secretário.

º

PORTARIA N2 19197

O Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados, de acordo com o Art. 259 do Regimento Interno, combinado com o inciso 11 do Art. 1º do Ato da
Mesa n!! 205, de 1990, resolve, renovar o credenciamento do Senhor Carlos Alberto Pereira de Albuquerque como Representante da Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação/Abia.
Câmara dos Deputados, 25 de março de 1997.
- Deputado Ubiratan Aguiar, Primeiro Secretário.
PORTARIA N!! 20197
O Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados, de acordo com o Art. 259 do Regimento Interno, combinado com o inciso 11 do Art. 1 do Ato da
Mesa n!! 205, de 1990, resolve, renovar o credenciamento de Senhor Noris Roberto de Pinho SantAna
como Representante da Associação Nacional das
Empresas de Obras RodoviáriaslAneor.
Câmara dos Deputados, 25 de março de 1997.
- Deputado Ubiratan Aguiar, Primeiro Secretário.

º

DIVERSOS

CÂMARA DOS DEPUTADOS
FUNDO ROTATIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
CGC 26.994.574/0001-16

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO: Cumprindo o disposto na Resolução nO 60, de 1994, apresentamos a
Prestação de Contas Analítica do Fundo Rotativo da Cãmara dos Deputados relativa ao mês de Dezembro de
1996.
A Administração do Fundo prestará os esclarecimentos que se fizerem necessários à perfeita compreensão
das Demonstrações.
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Março de 1997

BALANÇO FINANCEIRO
RECEITAS CORRENTES
Receita Patrimonial
Outras Receitas Correntes
RECEITAS DE CAPITAL
Outras Receitas de Capital
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS
Transferências Orçamentárias
Repasse Recebido
ING. EXTRA-ORÇAMENTARIOS
Valores em Circulação
Recursos Especiais a Receber
Valores em trânsito Realizáveis
Outros Valores em Circulação
Obrigações em Circulação
Restos a Pagar-Insc. - A Pagar,
Ajustes de Direitos e Obrigações
Incorporação de Direitos
Créditos Diversos a Receber
Outras Incorporações de Direitos
Desincorporação de Obrigações
Restos a Pagar Cancelado
DISP. PERíODO ANTERIOR
Conta Única Tesouro Nacional
Aplicações Financeiras
Outras Disponibilidades

14.766.266,30 DESPESAS CORRENTES
1.059.906,66 Aplicação Direta e Transferência
13.706.359,64 Intergovernamental
111.828,85 Outras Despesas Correntes
111.828,85 Outras Despesas
1.637.008,86
1.637.008,86
1.637,008,86
34.367.000,19 DISP. EXTRA-ORÇAMENT.
18.961.739,24 Valores em Circulação
18.341.537,77 Recursos Especiais a Receber
620.201,46 Outros Valores em Circulação
0,01 Obrigações em Circulação
1.066.761,77 Restos a Pagar-Inscrição
1.066.761,77 Ajustes de Direitos e Obrigações
14.338.499,18 Baixa de Direitos
14.338.229,36 Créditos Diversos a Receber
12.373.774,38 Incorporação de Passivos
1.964.454,98
269,82
269,82
7.569.818,53
2.034.834,32 DISP.PERíODO SEGUINTE
5.634.983,40 Conta Única Tesouro Nac.
0,81 Aplicações Financeiras
Outras Disponibilidades

TOTAL DOS INGRESSOS

58.451.922,73 T TAL DOS DISPÊNDIOS

ADELMA
ILVEIRA SABINO
Diretor-Geral

3.511.239,53
3.511.239,53
3.511.239,53
3.511.239,53

40.869.787,13
31.210.745,81
31.210.745,80
0,01
25.198,46
25.198,46
9.633.842,86
1.469.021,33
1.469.021,33
8.164.821,53

14.070.896,07
5.695.778,75
8.361.984,54
13.132,78
58.451.922,73

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Março de 1997
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BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1996

ATIVO FINANCEIRO

45.281.641,87 PASSIVO FINANCEIRO

1.066.761,77

Disponível

14.070.896,07 Obrigações em Circulação

1.066.761,77

Disponível em Moeda Nac.

14.070.896,07 Restos a Pagar Não Processados

1.066.761,77

Bancos C/Movimento

5.708.911,53 A Líquidar

Aplicações Financeiras

8.361.984,54

Créditos em Circulação

31.210.745,80

Créditos a Receber
Recursos Receber Tes.Nac.

1.066.761,77

1.904.065,95
29.306.679,85

ATIVO NÃO FINANCEIRO

64.935,85

Realizável a Longo Prazo

64.935,85

Depósitos Realizáveis a
Longo Prazo

64.935,85

Depósitos Compulsórios

64.935,84

Recursos Vinculados
ATIVO REAL

ATIVO TOTAL

0,01
45.346.577,72 PASSIVO REAL

1.066.761,77

PATRIMÓNIO LíQUIDO

44.279.815,95

Patrimônio/Capital

12.217.065,76

Resultado Acumulado

14.344.853,91

Resultado do Período

17.717.896,28

Situação Patrimonial Ativa

45.346.577,72

Situação Patrimonial Passiva

27.628.681,44

45.346.577,72 PASSIVO TOTAL

E

(
ADELMA SILVEIRA SABINO
Diretor-Geral

45.346.577,72
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Março de 1997

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ORÇAMENTÁRIAS

16.515.104,01 ORÇAMENTÁRIAS

Receitas Orçamentárias

14.878.095,15 Despesas Orçamentárias

3.511.239,53

Receitas Correntes

14.766.266,30 Despesas Correntes

3.511.239,53

Receita Patrimonial

1.059.906,66 Mutações Passivas

8.164.821,53

Outras Receitas Correntes

13.706.359,64 Incorporações de Passivos

Receitas de Capital

111.828,85

Outras Receitas de Capital

111.828,85

Interferências Ativas

1.637.008,86

Transf. Financeiras Recebidas

1.637.008,86

11.676.061,06

8.164.821,53

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

14.347.874,66 EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

1.469.021,33

Acréscimos Patrimoniais

14.347.874,66 Decréscimos Patrimoniaís

1.469.021,33

Incorporações de Ativos

14.338.229.36 Desincorporações de Ativos

1.469.021,33

Incorporações de Direitos

14.338.229,36 Baixa de Direitos

1.469.021,33

Ajustes de Bens, Valores e

RESULT. PATRIMONIAL

Créditos

9.375,48 Superavit

Ajustes de Créditos

9.375,48

Desincorporação de Passivos
VARIAÇÕES ATIVAS

17.717.896,28
17.717.896,28

269,82
30.862.978,67 VARIAÇÕES PASSIVAS

FONTE: SIAFII96

E-SE

ADELM

, 1,/7 •
%t r

SILVEIRA SABINO
Diretor-Geral

30.862.978,67

Março de 1997
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NOTAS EXPLICATIVAS
NOTA 1 - Contexto Operacional - O objetivo do Fundo Rotativo é prover recursos para o aparelhamento da Casa,
a solução do problema habitacional, programas de assistência social, melhoria das condições de trabalho de
Deputados e funcionários, e realizações outras que se fizerem necessárias ao integral cumprimento da função
legislativa.
NOTA 2 - Elaboração das Demonstrações - As demonstrações contábeis foram preparadas com base nos
critérios estabelecidos pela Lei nO 4.320, de 1964, consubstanciados no Plano de Contas da Administração
Pública Federal.
NOTA 3 - Resumo das Principais Práticas Contábeis - a) Disponibilidades - representadas, principalmente, por
aplicações em NTN, acrescidas dos rendimentos auferidos. b) Depósitos Compulsórios - Demonstrados pelos
valores nominais acrescidos da atualização monetária. c) Receitas e Despesas - registradas obedecendo o
regime contábil misto.
NOTA 4 - Informações Adicionais - Os recurSO$ arrecadados pelo Programa de Assistência à Saúde
PRÓ-SAÚDE constituem receitas do Fundo Rotativo, conforme establ?lece a Resolução nO 60 , de 1994.
NOTA 5 - Receitas Orçamentárias - Representadas, principalmente , por receitas correntes, dentre as quais se
destacam as outras receitas correntes, referentes à arrecadação de recursos do Pró-Saúde (R$ 4.184.345,63);
saldos de exercícios anteriores (R$ 9.463.869,14) e resíduos passivos/95 (R$ 58.144,87).
NOTA 6 - Resultado Patrimonial- Apresenta no mês de dezembro de 1996 um superávit de R$17.717.896,28.

ADELMAR SILVEIRA SABINO
Diretor-Geral

MAURO DINIZ BRUMANA
Oiretor Departamento de Finanças

ANTONIO FRANCISCO AMARAL
Diretor da Coordenação de Contabilidade
Contador - CRC/DF 8386

MARIA APARECIDA DE MELO BRANDÃO
Assistente de Controle dó Fundo Rotativo
Contador - CRC/DF 6883

-SE

L~';'
ADELM/\

SILVEIRA SABINO
Diretor-Geral

DIÁRIO DA CÂMARA OOS DEPUTADOS

08074 Quarta-feira 26

Março de 1997

CÂMAAA DOS DEPUTADOS
FUNDO ROTATIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
CGC 26.994.574/0001-16

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO: Cumprindo o disposto na Resolução n° 60, de 1994, apresentamos a
Prestação de Contas Analítica do Fundo Rotativo da Câmara dos Deputados relativa ao mês de Janeiro de
1997.
A Administração do Fundo prestará os esclarecimentos que se fizerem necessários à perfeita compreensão
das Demonstrações.

BALANÇO FINANCEIRO
RECEITAS CORRENTES
Receita Patrimonial

460.493,38 DESPESAS CORRENTES

13.698,01

74.691,80 Aplicação Direta e Transferência

Outras Receitas Correntes

385.801,58 Intergovernamental

13.698,01

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

166.810,46 Outras Despesas Correntes

13.698,01

Transferências Orçamentárias

166.810,46 Outras Despesas

13.698,01

Repasse Recebido

166.810,46

ING. EXTRA-ORÇAMENTARIOS

31.718.353,91 DISP. EXTRA-ORÇAMENT.

32.281.695,58

Valores em Circulação

31.210.745,81 Valores em Circulação

31.214.933,81

Recursos Especiais a Receber

31.210.745,80 Recursos Especiais a Receber

31.214.885,80

Outros Valores em Circulação
Obrigações em Circulação

0,01 Recursos da União
503.468,10 Outros Valores em Circulação

Restos a Pagar não Processados
a liquidar

Obrigações em Circulação
503.468,10 Restos a Pagar - Inscrição

Ajustes de Direitos e Obrigações

4.140,00

Incorporação de Direitos

4.140,00

Créditos Diversos a Receber

4.140,00

DISP. PERíODO ANTERIOR

14.070.896,07

48,00
0,01
1.066.761,77
1.066.761,77

Conta Única Tesouro Nacional

5.695.778,75 DISP.PERíODO SEGUINTE

14.121.160,23

Aplicações Financeiras

8.361.984,54 Conta Única Tesouro Nac.

5.846.072,25

Outras Disponibilidades

13.132,78 Aplicações Financeiras

8.274.901,64

Outras Disponibilidades
TOTAL DOS INGRESSOS

46.416.553,82 TOTAL DOS DISPÊNDIOS

PUB Q

~S~/

'íVu~

ADELMA
LVEIRA SABINO
Diretor-Geral

186,34
46.416.553,82
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BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE JANEIRO DE 1997

ATIVO FINANCEIRO
Disponível
Disponível em Moeda Nac.
Bancos ClMovimento
Aplicações Financeiras
Créditos em Circulação
Créditos a Receber
Recursos Receber Tes.Nac.
Limite Recebido Restos a Pagar
ATIVO NÃO FINANCEIRO
Realizável a Longo Prazo

45.336.046,03 PASSIVO FINANCEIRO
14.121.160,23 Depósitos
14.121.160,23 Recursos do Tesouro Nacional
5.846.258,59
8.274.901,64
31.214.889.,80
1. 90~Új~~t95
29.306J3.7,9,85
.....':
4.140,00
65.829,40 PASSIVO NÃO FINANCEIRO
65.829,40 Obrigações em Circulação

Depósitos Realizáveis a
Longo Prazo
Depósitos Compulsórios
Recursos Vinculados
ATIVO REAL

Restos a Pagar

65.829,40 Não Processados a Liquidar
65.829,39
0,01
45.401.875,43 PASSIVO REAL
PATRIMÔNIO lÍQUIDO
Patrimônio/Capital
Resultado Acumulado
Resultado do Período
Situação Patrimonial Ativa
Situação Patrimonial Passiva

ATIVO TOTAL

45.401.875,43 PASSIVO TOTAL

(
\

ADELM

- 48,00
- 48,00
-48,00

503.468,10
503.468,10
503.468,10
503.468,10

503.420,10
44.898.455,33
12.217.065,76
32.062.750,19
618.639,38
45.401.875,43
44.783.236,05

45.401.875,43
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DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ORÇAMENTÁRIAS

627.303,84 ORÇAMENTÁRIAS

13.698,01

Receitas Orçamentárias

460.493,38 Despesas Orçamentárias

13.698,01

Receitas Correntes

460.493,38 Despesas Correntes

13.698,01

Receita Patrimonial

74.691,80

Outras Receitas Correntes

385.801,58

Interferências Ativas

166.810,46

Transf. Financeiras Recebidas

166.810,46

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

5.033,55

Acréscimos Patrimoniais

5.033,55

Incorporações de Ativos

4.140,00

Incorporações de Direitos

4.140,00

Ajustes de Bens, Valores e

RESULT. PATRIMONIAL

Créditos

893,55 Superavit

Ajustes de Créditos

893,55

VARIAÇÕES ATIVAS

632.337,39 VARIAÇÕES PASSIVAS

FONTE: SIAFII97

PUBLI

fJ
I.

ADEL

-SE

.,&'

'ti

......

SILVEIRA SABINO
Diretor-Geral

618.639,38
618.639,38
632.337,39

Março de 1997
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NOTAS EXPLICATIVAS
NOTA 1 - Contexto Operacional - O objetivo do Fundo Rotativo é prover recursos para o aparelhamento da Casa,
a solução do problema habitacional, programas de assistência social, melhoria das condições de trabalho de
Deputados e funcionários, e realizações outras que se fizerem necessárias ao integral cumprimento da função
legislativa.
NOTA 2 - Elaboração das Demonstrações - As demonstrações contábeis foram preparadas com base nos
critérios estabelecidos pela Lei n° 4.320, de 1964, consubstanciados no Plano de Contas da Administração
Pública Federal.
NOTA 3 - Resumo das Principais Práticas Contábeis - a) Disponibilidades - representadas, principalmente, por
aplicações em NTN, acrescidas dos rendimentos auferidos. b) Limite recebido para pagamento de Restos a
Pagar - A existência de saldo nesta conta é decorrência da alteração indevida, pela STN, do roteiro contábil do
evento 400100. Em 14/03/97, conforme Mensagem/CCONT/STN nO 97103862, o problema foi solucionado. c)
Recursos do Tesouro Nacional apresenta saldo negativo, em razão do cancelameto em 03.02.97 da 97GP00002,
emtida em 30.01.97. d) Depósitos Compulsórios - Demonstrados pelos valores nominais acrescidos da
atualização monetária. e) Receitas e Despesas - registradas obedecendo o regime contábil misto.
NOTA 4 - Informações Adicionais - Os recursos arrecadados pelo Programa de Assistência à Saúde
PRÓ-SAÚDE constituem receitas do Fundo Rotativo, conforme estabelece a Resolução nO 60 , de 1994.
NOTA 5 - Receitas.Or.çamentárias - Representadas por receitas correntes, dentre as quais se destacamas outras
receitas correntes, referentes à arrecadação de recursos do Pró-Saúde (R$ 385..801,58)
NOTA 6 - Resultado Patrimonial - Apresenta no mês de janeiro de 1997 um superávi\ .de R$ 618.639,38.

ADEI:.MAR SILVEIRA SABINO
Diretor-Geral

MAU
DINIZ BRUMA
Diretor epartamento de Finanças

MARIA APARECIDA DE MELO BRANDÃO
Assistente de Controle do Fundo Rotativo
Contador - CRC/DF 6883

ANTONIO FRANCISCO AMARAL
Diretor da Coordenação de Contabilidade
Contador - CRC/DF 8386

PUBL

ADELM~

l

~

E-SE

vll~

ILVEIRA SABINO
Diretor-Geral

08078 Quarta-feira 26

Março de 1997

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

, ; •• ~ õt

INSTITUTO DE PREVID~NCIA DOS CONGRESSISTAS
(Criado pela Lei n. o 4.284/63)

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E DE
CONSULTORIA

o

Instituto de Previdência dos Congressistas - IPC, com personalidade
jurídica própria e sede no 25° andar do Anexo I da Câmara dos Deputados, no
Palácio do Congresso Nacional, sito na Praça dos Três Poderes, em Brasília-DF,
CGC n° 00435396/0001-08, neste Ato representado por seu Presidente, Deputado
HERÁCLITO FORTES, aqui chamado CONTRANTANTE, e o Dr. Raymundo
Urbano, casado, advogado, inscrito na OAB/BA sob o nO 7417, com escritório na
SQN, 108, Bloco D, ap. 205, aqui chamado CONTRATADO, resolvem, com
base na Lei nO 8.666, de 21 de junho de 1993, celebrar o presente Contrato de
serviços de assistência jurídica, sem exigibilidade de licitação, conforme prescreve
o art. 25, II e 13, V, e o art. 26 da citada Lei 8.666, mediante as seguintes
cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA
O' objeto do presente Contrato é a prestação ao CONTRATANTE, pelo
CONTRATADO, dos seguintes serviços:

a)' assessoramento relativo a legislação administrativa específica do
CONTRATANTE para infonnação e orientação dos Conselhos Delibe~ativo e
Consultivo, à Presidência, à Diretoria Executiva e aos demais órgãos do
CONTRATANTE;
b) rever todos os processos de requerimentos de pensões, pecúlios, de
beneficios de Auxílio-Doença e Auxílio-Funeral a que fizerem jus os associados
do CONTRATANTE;

c) examinar todos os contratos a serem firmados pelo CONTRATANTE,
emitindo os respectivos pareceres;
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d) acompanhar Os aspectos jurídicos referentes a administração dos bens
imobiliários do CONTRATANTE, prestando a orientação necessária à Seção dt~
Imobiliária;
I
i
I

\

e) acompanhar e orientar a realização de reuniões dos Conselhos d'.1
0....aS
CONTRATANTE, funcionando como Secretário e tomando
todas
I
providências para a legalização dos atos discutidos e aprovados;

t) consultas e pareceres sobre os asslmtos de interesse da Administração do
CONTRATANTE;

g) acompanhar os trabalhos patrocinados pelos advogados e Assessores
Técnicos do CONTRATANTE, complementando, inclusive, sua assistência,
quando necessário, em face de eventuais ausências ou impedimentos.

CLÁUSULA SEGUNDA
Pelos serviços prestados, o CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO
honorários mensais no valor de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais) em
valores vigentes em março de 1997. Esses honorários serão corrigidos
monetariamente na forma que vier a ser admitida pela legislação eventualmente
permissiva e de acordo com a Lei de nO 8.666 de 12 de jtmho de 1993.

Esses honorários serão pagos até o dia 20 (vinte) de cada mês, fazendo o
respectivo depósito em nome do CONTRATADO, na clc nO 207.578/4, Agência
n° 3604-8, do Banco do Brasil SIA.

CLÁUSULA TERCEIRA

o

CONTRATADO, será ressarcido de despesas de viagem e custas
jurídicas e equivalentes, necessários ao desempenho dos serviços previstos na

08080 Quarta-feira 26

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Março de 1997

Cláusula Primeira, realizados fora da jurisdição de Circunscrição Judiciária de
Brasília.
O crédito para pagamento dos horários contratados corre por conta da
rubrica Honorários Advocatícios (art. 55, V - Lei 8.666/93).

CLÁUSULA QUARTA
O prazo de duração do presente Contrato será de 10 de março de 1997 até
10 de abril de 1997, podendo ser extendido por um período anual, na fonna
prevista pelo art. 57, II, da Lei nO 8.666/93, citada.
CLÁUSULA QUINTA

O regime de execução do serviços contratados é o de execução direta.

CLÁUSULA SEXTA
.O presente Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses do art. 79, art. 79
da LeI nO 8.666/93.
',
'

CLÁUSULA SÉTIMA
Fica estabelecido a multa equivalente de um salário mínimo, para a parte
que infringir qualquer uma das cláusulas deste Contrato.

CLÁUSULA OITAVA
Fica eleito o Fórum de Brasília-DF, para dirimir qualquer dúvida decorrente
do presente Contrato.
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CLÁUSULA NONA
Fica reconhecido o direito de rescisão administrativa previsto no art. 77 da
.
Lei n° 8.666.
E por estarem justos e contratados, assinam o presente Contrato em duas
vias de igual teor, que será publicado no DCN.
Brasília,

~

.~

e fevereiro de 1997.

;/

Deputado HERAcLITO fORTES
Presidellte //
,/

//

/

TESTEMUNHAS:

(Biênio 1997/98)
Presidente:

12 Secretário:

MICHEL TEMER - PMDBlSP

UBIRATAN AGUIAR - PSDBlCE

Suplentes de Secretário:
111 JOSÉ MAURíCIO - PDT/RJ

22 Secretário:

12 Vice-Presidente:

NELSON TRAD - PTB - MS

HERÁCLITO FORTES - PFUPI

32 Secretário:

22 Vice-Presidente:

42 Secretário:

SEVERINO CAVALCANTI- PPBlPE

EFRAIM MORAIS - PFUPB

2R WAGNER SALUSTIANO - PPBlSP

PAULO PAIM - PT/RS

PARTIDOS, BLOCOS E RESPECTIVAS BANCADAS
BLOCO PARLAMENTAR
PFL
Uder: INOC~NCIO OLIVEIRA
Vlce-Uderes:
José CsrIos Aleluia (1 li Vice)
Abelardo Lupion
Álvaro Gaudêncio Neto
Antônio dos Santos
Antônio Joaquim Araújo
Aracely de Paula
Benedito de Lira
Corauci Sobrinho
Eliseu Moura
Elton Rohnelt
Euler Ribeiro
Francisco Horta
Hugo Rodrigues da Cunha
Jair Soares

José Lourenço
José Santana de Vasconcellos
Maluly Netto
Marilu Netto
Ney Lopes
Osório Adriano
Paes Landim
Paulo Bornhausen
Paulo Gouvêa
Robério Araújo
Rubem Medina
Vilmar Rocha
Wemer Wanderer

Bloco (PMDBJPSD/PSL)
Uder:GEDDEL VIEIRA LIMA
Vlce-Uderes:
Eliseu Padilha (1 li VICe)
Confúcio Moura
Darcfsio Perondi
Edinho Araújo
Edinho Bez
Fernando Diniz
Gonzaga Mota
José Luiz Clerot
UdiaQuinan

Maria Elvira
Marisa serrano
Pedro Novais
Pinheiro Landim
ReginaLino
Roberto Valadão
Rubens Cosac
Simara Ellery
Wagner Rossi

Luiz Eduardo Greenhalg
Marcelo Deda
Marta Suplicy
Miguel Rossetto
Milton Temer
Sérgio Miranda
PPB
Uder: ODELMO LEÃO

Vlce-Uderes:
Gerson Peres (1 ll Vice)
AmaIdo Faria de Sá
Edson Queiroz
Sllvernani Santos
Ibrahim Abi-Ackel
Laprovita Vieira
Wigberto Tartuce
Roberto Balestra
Augusto Nardes

Eraldo Trindade
Hugo Biehl
Jofran Frejat
Ricardo Izar
Valdenor Guedes
Wagner Salustiano
.AIcione Athayde
Darci Coelho

Vlce-Uderes:
Dumo Pisaneschi
Arlindo Vargas
Moisés Lipnik

José Coimbra
José Borba

PSB
Uder: SÉRGIO GUERRA
Vlce-Uder:
Alexandre Cardoso

Pedro Valadares

PL
Uder: VALDEMAR COSTA NETO
Marconi Perillo
Roberto Santos
sebastião Madeira
Luiz Piauhylino
Salvador Zimbaldi
Antônio Feijão
Arnaldo Madeira
Nfcias Ribeiro
João Faustino

Bloco (PTJPDTlPCdoB)
Uder: JOSÉ MACHADO
Vlce-Uderes:
Neiva Moreira (1 ll Vice)
Aldo Arantes

Alcides Modesto
Fernando Ferro
Humberto Costa
Jandira Feghali
Jaques Wagner
João Fassarela
José Genoóino

PTB

Uder: AÉCIO NEVES

SfIvio Torres

4lI LUCIANO CASTRO - PSDBlRR

Uder: PAULO HESLANDER

PSDB
Vlce-lJderes:
Adroaldo Streck
Luciano Castro
Luiz Fernando
Rommel Feijó
José Thomaz NonO
Ceci Cunha
Zulaiê Cobra
Welson Gaspar/ni

3' ZÉ GOMES DA ROCHA - PMDBlGO

Luciano Zica
Luiz Gushiken

Vlce-Uderes:
Luiz Buaiz (1 li Vice)
Eujácio Simões

Pedro Canedo

PARÁGRAFO 4lI, ART. 911- RI

PPS
PMN
PV
UDERANÇA DO GOVERNO
Uder: BENITO GAMA
Vlce-Uderes:
Elton Rohnelt (1 ll Vice)
Sandro MabeI
Rodrigues Palma

Antônio Carlos Pannunzio
Pauderney Avelino

COMISSÕES PERMANENTES
COMISSÃO DE AGRICULTURA
E POLíTICA RURAL
Presidente: Hugo Biehl (PPB)
12 VICe-Presidente: Nelson Meurer(PPB)
2l! Vice-Presidente: Roberto Pessoa (PFL)
3l! Vice-Presidente: Antonio do Valle (PMDB)
TItulares

PTB
Félix Mendonça
Nelson Marquezelli

Arlindo Vargas
Murilo Domingos
PSB

Raquel Capiberibe

1 vaga
Suplentes

PFL

Abelardo Lupion
Adauto Pereira
Alexandre Ceranto
Carlos Melles
Elton Rohnelt
Jaime Femandes
Roberto Fontes
Roberto Pessoa
Wilson Cunha
1 vaga

Antonio Ueno
Benedito de Ura
Betinho Rosado
Eliseu Moura
João Maia
Jonival Lucas
José Rocha
Lael Varella
Maria Valadão
Saulo Queiroz
Bloco (PMDBlPSDlPSL)

Adelson Salvador
Alberto Silva
Darcísio Perondi
Maurício Requião
Mauro Lopes
Nestor Duarte
Sandro MabeI
Udson Bandeira
Zé Gomes da Rocha
1 vaga

Antonio do Valle
Armando Costa
Dejandir Dalpasquale
Ivo Mainardi
Moacir Micheletto
Orcino Gonçalves
Roberto Paulino
Si/as Brasileiro
Valdir Colatto
1 vaga
PSDB

B.Sá

Adelson Ribeiro
Fernando Torres
Raimundo Gomes de Matos
Salomão Cruz
5 vagas

Carlos Alberto
Basílio Vilani
Ezidio Pinheiro
Marinha Raupp
Odílio Balbinotti
OIávio Rocha
Ronaldo Santos
1 vaga

PL

EtevaldaGmsside Meoozes

Eujácio Simões

PPS
Augusto Carvalho

JoãoColaço

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: 318-69161697816979/6981

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)
TItula....

Suplentes
PFL

Átila Line;
João Maia
Osmir Lima
Raimundo Santos
Ronivon Santiago

Célia Mendes
Elton Rohnelt
Francisco Rodrigues
Murilo Pinheiro
Zila Bezerra
Bloco (PMDBlP5D/P5L)

Asdrúbal Bentes

Aníbal Gomes
Elcione BarbaJho
José Priante

Confúcio Moura
Mário Martins
2 vagas

NanSouza

Pinheiro Landim
PSOB

Bloco (PTI POTI PedaB)

Adão Pretto (PR)
Alcides Modesto (PT)
Carlos Cardinal (PDT)
~nio Bacci (PDT)
Geraldo Pastana (PT)
Luiz Durão (PDT)
Luiz Mainardi (PT)
Waldomiro Fioravante (PT)

Giovanni Queiroz (PDT)
João Coser (PT)
José Pimentel (PT)
Padre Roque (PT)
Paulo Rocha (PT)
Valdeci Oliveira (PT)
2 vagas
PPB

Cleonâncio Fonseca
Dilceu Sperafico
Hugo Biehl
Nelson Meurer
Romel Anizio
Wagner do Nascimento
2 vagas

Ari Magalhães
Augusto Nardes
Chico da Princesa (PTB)
João Ribeiro
Osvaldo Reis
3 vagas

Anivaldo Vale
Fátima Pelaes
Nicias Ribeiro
Romrnel Feijó
1 vaga

Alzira Ewerton
Hilário Coimbra
Luiz Fernando
Moisés Bennesby
Salomão Cruz
Bloco (PT, POT, pedaB)·

GilneyViana

Eurípedes Miranda
Geraldo Pastana
Paulo Rocha
Socorro Gomes

Luciano Ztea
Neiva Moreira
1 vaga
PPB

Benedito Guimarães
Carlos Airton
Paudemey Avelino
Valdenor Guedes

Antonio Jorge
Cunha Lima
Davi Alves Silva
João Ribeiro

PTB
Moisés Upnik

Philemon Rodrigues

Walter Pinheiro (pn
Wigberto Tartuce (PPB)

PPB

PSB
Gervásio Oliveira

Ricardo Heráclito

Secretário: Tercio Mendonça Vila
Local: Plenário - Sala 19, quartas-feiras - 9 horas
Telefones: 318-699816999/6970

COMISSÃO DE CI~NCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
Presidente: Maluly Netto (PFL)
12 Vice-Presidente: Cesar Bandeira (PFL)
2l! Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Edson Queiroz (PPB)

Cunha Bueno
Edson Queiroz
João Iensen
Jorge Wilson
Laprovita Vieira
Roberto Balestra
Roberto Campos
VadãoGomes

Gerson Peres
José Janene
Larnartine Posella
Nelson Meurer
Valdenor Guedes
3 vagas

PTB

Titulares

Suplentes

Luiz Alberto (pn
Murilo Domingos
Paulo Cordeiro

José Borba
Philemon Rodrigues
Rodrigues Palma

PFL
Antonio Joaquim Araújo
Arolde de Oliveira
Cesar Bandeira
Corauci Sobrinho
José Jorge
José Mendonça Bezerra
José Rocha
Luiz Moreira
Maluly Netto
Paulo Bomhausen
Vic Pires Franco

PSB
Antonio dos Santos
Aracely de Paula
José Lourenço
Leur Lomanto
Mendonça Filho
Osvaldo Coelho
Paulo Uma
Raimundo Santos
Roberto Pessoa
Sergio Barcelos
VilmarRocha

Bloco (PMDBJPSDIPSL)
AryKara
Carlos Apolinário
Hélio Rosas
Ivandro Cunha Uma
Marçal Filho
João·A1meida
Marcelo Barbieri
NanSouza
Pedro lrujo
Roberto Valadão

Alberto GoIdman
Anibal Gomes
Henrique Eduardo Alves
.José Pinotti
José Priante
Moacir Micheletto
Pinheiro Landim
.Ricardo Rique
Saraiva Felipe
1 vaga

PSDB
Domingos Leonelli
José de Abreu
Koyu lha
Luiz Piauhylino
Marconi Perillo
Nelson Marchezan
Octavio Elisio
Roberto Santos
Salvador Zimbaldi

Antonio Carlos Pannunzio
Fátima Pelaes
Luciano Castro
Marcia Marinho
Narcio Rodrigues
Odilio Balbinotti
Renato Johnsson
Welson Gasparini
1 vaga

Bloco (PTIPDTNedoB)
Decio Knop (PDT)
Eurípedes Miranda (PDT)
Inácio Arruda (PCdoB)
João Paulo (PT)
Tilden Santiago (PT)
Udson Bandeira (PMDB)

Milton Mendes (pn
Paulo Delgado (pn

Esther Grossi (pn
Expedito Junior (PL)
Femando Lopes (PDn
Ivan Valente (pn
Jandira Feghali (PCdoB)
Jaques Wagner (pn

Sérgio Guerra

1 vaga

PL
Welinton Fagundes

Pedro Canedo

Secretária: Maria Ivone do Espírito Santo.
Local: Plenário 13, sala P13, quartas-feiras - 10h Telefones: 318-6906 a 6907
Fax: 318-2143

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇAO
Presidente: Henrique Eduardo Alves (PMDB)
12 Vice-Presidente: Freire Junior (PMDB)
2l! Vice-Presidente: Moisés Bennesby (PSDB)
32 Vice-Presidente: Marcelo Déda (Pn

Titulares

Suplentes

PFL
Antonio dos Santos
Benedito de Lira
Jairo Carneiro
Magno Barcelar
MussaDemes
Ney Lopes
Osmir Lima
Paes Landim
Raul Belém
Roland Lavigne
VilmarRocha

Antonio Geraldo
Átila Lins
Carlos Alberto Campista
Ciro Nogueira
Claudio Cajado
Jair Soares
Jairo Azi
Maluly Netto
Maurício Najar
Paulo Gouvea
Rubem Medina

Bloco (PMDBJPSDIPSL)
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

AryKara
Fernando Diniz
Ivandro Cunha Lima
João Thorné Mestrinho
Marquinho Chedid
Pedro Novais
Roberto Valadão
RobsonTuma
Rubens Cosac
Zaire Rezende

Bloco (PMDBlPSDlPSL)

PSóB
Celso Russomano
Franco Montoro
José Carlos Lacerda
Marconi Perillo
Roberto Rocha
Salvador Zimbaldi
Vicente Arruda
2 vagas

A1mino Affonso
A1zira Ewerton
Edson Silva
Luiz Máximo
Moisés Bennesby
Nelson Otoch
Nicias Ribeiro
Vanessa Felippe
Zulaiê Cobra

Bloco (PTI PDTI PCdoB)
Cario/ando Sales (PDT)
Haroldo Sabóia (PT)
José Genoíno (PT)
Luiz Eduardo Greenhalgh (PT)
Marcelo Déda (PT)
Matheus Schmldt (PDT)
Nilmário Miranda (PT)
Sergio Miranda (PCdoB)
Silvio Abreu (PDT)

Enio Bacci (PDT)
Hélio Bicudo (PT)
Israel Pinheiro (PTB)
Joana Darc (PT)
Marta Suplicy (PT)
Pedro Wilson
sandra Starling (PT)
Severiano Alves (PDT)
Wo/ney Queiroz (PDT)

PPB
Adhemar de Barros Filho
Augusto Farias
Darci Coelho
Gerson Peres
Ibrahim Abí-Ackel
Jarbas Lima
José Rezende
Prisco Viana

Adylson Motta
Benedito Domingos
Bonifácio de Andrada
Cleonâncio Fonseca
Jair BoIsonaro
Luís Barbosa
Ricardo Barros
Wigberto Tartuce

PTB
Moisés Lipnik
Roberto Jefferson

Rodrigues Palma
Vicante Cascione

PSB
Nilson Gibson

Alexandre Cardoso

PL
Luiz Buaiz

Pedro Canedo

Secretário: Sérgio sampaio Contreíras de Almeida
Local: Plenário, sala 1, terças-feiras, quartas-teiras e quintas-felras-1OhTelefones: 318-6922 a 318-6925

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS
Presidente: Ricardo Izar (PPB)
12 Vice-Presidente: Cunha Lima (PPB)
22 Vice-Presidente: Celso Russomanno (PSDB)
32 Vice-Presidente: Luciano Pizzatto (PFL)

Titulares

Suplentes

PSDB
Antonio Balhmann
Leônldas Cristino
Vanessa Felippe
2 vagas

Adelson Ribeiro
Celso Russomanno
Flávio Palmier da Veiga
Salomão Cruz
1 vaga(s)

Bloco (PTI PDTI PCdoB)
Fernando Ferro
Luiz Alberto
Ricardo Gomyde
Serafim Venzon

Gilney Viana
Ivan Valente
Sérgio Carneiro
Socorro Gomes,

PPB
Cunha Bueno
Enivaldo Ribeiro
Herculano Anghinetti
Ushitaro Kamia

Cunha Lima
Jaques Wagner
Luís Barbosa
Ricardo Izar

PTB
Duilio Písaneschi

Luciano Pizzatto

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
Presidente: Simão Sessirn (PSDB)
12 Vice-Presidente: Antonio Carlos Pannunzio (PSDB)
22 Vice-Presidente: Fernando Zuppo (PDT)
32 Vice-Presidente: Neif Jabur (PPB)

Titulares

Suplentes

PFL
Carlos Magno
César Bandeira
Iberê Ferreira
Ney Lopes
Wilson Cunha

Antonio Geraldo
Eliseu Moura
Mauro Fecury
Murilo Pinheiro
Robério Araújo

Bloco (PMDBlPSD/PSL)
Carlos Nelson
Marcelo Teixeira
Marisa serrano
Nan Souza
Oscar Goldoni

Antonio Brasil

José Chaves

PFL
José Carlos Aleluia
Laura Carneiro
Maria Valadão
Neiva Moreira
Sarney Filho

Marcos Lima
Teté Bezerra
3 vagas

Albérico Filho
Chicão Brígido
Fernando Gabeira
Regina Lino
Remi Trinta

Aro/do Cedraz
Célia Mendes
Marilu Guimarães
Osório Adriano
Vic Pires Franco

Marquinho Chedid
Simara Ellery
Wilson Cignachi

PSDB
Antonio Carlos Pannunzio

Ademir Lucas

B.Sá

Márcia Marinho
Raimundo Gomes de Matos
Simão Sessim
Welson Gasparini

Ceci Cunha
Danilo de Castro
Mário Negromonte

PPB
Eraldo Trindade
Humberto Costa
2 vagas

GilneyViana
3 vagas

Bloco (PTI PDTI PCdoB)

PTB

Airton Dipp
João Paulo
Nilmário Miranda
Vânio dos Santos

Femando Zuppo
José Machado
Nedson Micheleti
Valdeci Oliveira
PPB
João Mendes
NeifJabur
Ricardo Barros
Silvemani Santos

A1ceste Almeida
Darci Coelho
2 vagas

1 vaga

Albérico Cordeiro
PV
1wga

1wga

Secretário: Ronaldo de Oliveira Noronha
Local: Plenário 14, terças-feiras, quartas-feiras e quintas-feiras10 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)

PSB
Gervésio Oliveira

Suplentes
PFL
Álvaro Gaudêncio Neto
João Maia
Laura Carneiro
Magno Bacelar
Osmir Lima
Bloco (PMDBJPSDIPSL)
Aloysio Nunes Ferreira
Gilvan Freire
Marcelo Barbieri
Mário Martins
Rita Camata
PSDB
Welson Gasparini
4 vagas

Dalila Figueiredo
AavioArns
Franco Montoro
Márcia Marinho
Sebastião Madeira

Presidente: Rubem Medina (PFL)
12 Vice-Presidente: Hugo Rodrigues da Cunha (PFL)
2l! Vice-Presidente: Neuto de Conto (PMDB)
32 Vice-Presidente: José Carlos Lacerda (PSDB)

TItulares

Supientes
Bloco (PMDBJPSDIPSL)

Edison Andrino
Nair Xavier Lobo
Neuto de Conto
Odacir Klein
Paulo Ritzel

Barbosa Neto
Dilso Sperafico
Germano Rigotto
Gonzaga Mota
José Chaves

Alcides Modesto
Eurípedes Miranda
Fernando Ferro
Socorro Gomes

Arolde de Oliveira
Carlos Melles
João Mellão Neto
Luiz Braga
1 vaga

Francisco Horta
Lima Netto
Marilu Guimarães
Raimundo Colombo
Rubem Medina
PSDB
Antonio Balhmann
José Carlos Lacerda
Luiz Femando
Renato Johnsson
Wilson Campos

A1zira Ewerton
Anivaldo Vale
Antonio Feijão
Moisés Bennesby
Veda Crusius

Bloco (PTI PDTI PCdoB)
Fernando Zuppo
Julio Redecker
Luiz Mainardi
Miguel Rossetto

Aldo Arantes
Hugo Rodrigues da Cunha
João Fassarella
Marcia Cibilis Viana
PPB

Cunha Lima
Fetter Júnior
João Pizzolatti
Márcio Reinaldo Moreira

Enivaldo Ribeiro
Herculano Anghinetti
João Ribeiro
Lamartine Posella

Bloco (PTI PDTI PCdoB)
Agnelo Queiroz
Fernando Lopes
Hélio Bicudo
Pedro Wilson

Walter Pinheiro

Secretário: Márcio Marques de Araújo
Local: Sala 185-A Anexo 11
Telefones: 318-8285
Fax: 318-2170

PFL

Titulares

De Velasco
Geddel Vieira Lima
Nilmário Miranda
2 vagas

Vicente Cascione

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA
E COMÉRCIO

PTB

Carlos Melles
Francisco Horta
Marilu Guimarães
Paes Landim
Vilmar Rocha

Luiz Eduardo Greenhalgh

PTB
José Coimbra

Israel Pinheiro
PSB
Ricardo Heráclio

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 Gornyde (PCdoB)
22 Vice-Presidente: Esther Grossi (PT)
32 Vice-Presidente: Maurício Requião (PMDB)

Trtulares

Titulares
PFL
Augusto Viveiros
João Carlos Bacelar
Júlio casar
Luiz Braga
Manoel Castro
Osório Adriano
Rogério Silva
Saulo Queiroz

Suplentes
PFL

Ademir Cunha
Betinho Rosado
Claudio Chaves
Costa Ferreira
Osvaldo Coelho
Paulo Lima

Corauci Sobrinho
Jaime Fernandes
Jairo Carneiro
José Jorge
Paes Landim
Raul Belém

Bloco PMDBlPSD/PSL)
João Thorne Mestrinho
Maria Elvira
Marisa Serrano
Maurício Requião
Pedro Yves
Severiano Alves (PDT)

Djalma de Almeida casar
Edinho Araújo
José Luiz Clerot
Lídia Quinan
Rita Camata
Wagner Rossi

PSDB
Ademir Lucas
Alexandre Santos
AavioAms
João Faustino
Oswaldo SoIer

Dalila Figueiredo
Itamar Serpa
Marcus Vicente
Osmanio Pereira
Roberto Santos

Bloco (PTI PDTI PcdoB)
Esther Grossi (PT)
Padre Roque (PT)
Pedro Wilson (PT)
Ricardo Gomyde (PCdoB)
Wolney Queiroz (PDT)

Gilney Viana (PT)
Humberto Costa (PT)
Lindberg Farias (PCdoB)
Luiz Durão (PDT)
Maria Laura (PT)

PPB
Augusto Nardes
Bonifácio de Andrada
Eurico Miranda
Mario de Oliveira

Augusto Farias
Dolores Nunes
José Linhares
1 vaga

Suplentes

Bloco (PMDBlPSDIPSL)
Adelson Salvador
Edinho Bez
Germano Rigotto
Gonzaga Mota
Hermes Parcianello
Jurandyr Paixão
Max Rosenmann
Pedro Novais

PSDB
Edson Silva
João Leão
Simão Sessi"l
4 vagas

Bloco (PTIPDTlPCdoB)
Fernando Ribas Carli (PDT)
Coriolano Sales (PDT)
Jaime Martins (PFL)
João Fassarella (PT)
José Lourenço (PFL)
Luiz Eduardo Greenhalgh (PT)
Maria da Conceição Tavares (PT)
Luiz Gushiken (PT)
Talvane Albuquerque (PFL)
Marcelo Déda (PT)
Vanio dos Santos (PT)
Sergio Miranda (PCdoB)

PPB
Ari Magalhães
Delfim Netto
Fetter Junior
Julio Redecker
Osmar Leitão
Sergio Naya

Alberico Cordeiro

Paulo Mourão (PSDB)
silvio Torres (PSDB)

Gonzaga Patriota

Secretária: Célia Maria Oliveira
Local:
- quartas-feiras - 10:00h
Telefones: 318-6900169051701117012

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
12 Vice-Presidente: Anivaldo Vale (PSDB)
22 Vice-Presidente: Adelson Salvador (PMDB)
32 Vice-Presidente: Augusto Viveiros (PFL)

Dilceu Sperafico
Felipe Mendes
João Mendes
Laprovita Vieira
2 vagas

PTB

PSB
Álvaro Valle (Pl)

Antônio do Valle
José A1demir
Maria Elvira
Odacir Klein
Paulo Ritzel
Pedro lrujo
Valdir Colatto
Wilson Cignachi

Anivaldo Vale
Arnaldo Madeira
Fernando Torres
Firmo de Castro
Luiz Carlos Hauly
Roberto Brant
YedaCrusius

PTB
Expedito Júnior (PL)

Aldir Cabral
Alvaro Gaudêcnio Neto
Benito Gama
José Carlos Aleluia
José Carlos Vieira
Luís Eduardo
Magno Bacelar
Valdomiro Meger

Augusto Carvalho (PPS)
Felix Mendonça

PSB
JoãoColaço

Sergio Guerra

PL
Eujácio Simões

Valdemar Costa Neto

Secretária: Maria Linda Magalhães
Local: Plenário 4 - quartas-feiras - 10 horas
Telefones: 318-6960/6989/6955

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

Eliseu Resende
José Carlos Coutinho
José Santana de Vasconcelos
Raimundo Santos

Presidente: Arlindo Chinaglia (PT)
12 Vice-Presidente: Aldo Rebelo (PCdoB)
2Il Vice-Presidente: José Coimbra (PTB)
32 Vice-Presidente: José Carlos Vieira (PFL)

Titulares

Bloco (PMDBJPSD/PSL)

Suplentes
PFL

Affonso Camargo
Alvaro Gaudêncio Neto
Benito Gama
José Carlos Vieira
Milton Temer (PT)

Adauto Pereira
Ayres da Cunha
Jaime Martins
Uma Netto
Ursicino Queiroz

Bloco (PMDBJPSD/PSL)
CoIbert Martins
Confucio Moura
Fernando Diniz
João Magalhães
Rubens Cosac

João Natal
Max Rosenmann
Roberto Paulino
Silas Brasileiro
Silvio Pessoa
PSDB

Candinho Mattos
Cipriano Correia
Jayme Santana
João Leão
Rommel Feijó

Alexandre Santos
Arthur Virgilio
Pedro Henry
Silvio Torres
Wilson Campos
Bloco (PTJPDTJPedoB)

Aldo Rebelo (PedoB)
Arlindo Chinaglia (PT)
Femando Lopes (PDT)
Paulo Bernardo (PT)

JulioCesar
Murilo Pinheiro
Paulo Bomhausen
Ronivon Santiago

Chico Vigilante (PT)
Cidinha Campos (PDT)
Nedson Micheleti (PT)
1 vaga
PPB

Alberto Goldman
Oilso Sperafico
Marcos Lima
Ricardo Rique
Zé Gomes da Rocha

Dejandir Dalpasquale
Edinho Bez
Oscar Andrade
Simara Ellery
1 vaga
PSDB

Adroaldo Streck
Antonio Feijão
Danilo de Castro
Moises Lipnik (PTB)
Robson Romero

José de Abreu
Octavio Elisio
Paulo Feijó
Vittorio Medioli
1 vaga

Bloco (PTI POTI PCdoB)
Airton Dipp (PDT)
Fernando Ferro (PT)
José Maurício (PDT)
Luciano Zica (PT)

Alcides Modesto (PT)
Haroldo Lima (PedoB)
Walter Pinheiro (PT)
1 vaga
PPB

Fausto Martello
Flavio Derzi
Francisco Silva
Salatiel Carvalho

Roberto Balestra
Roberto Campos
Silvernani Santos
VadãoGomes

PTB
Nelson Marquezelli

José Borba
PPS
Jorge Tadeu Mudalen (PPB)

Benedito Domingos
Marcio Reinaldo Moreira
Moacyr Andrade
Pedro Correa

Adylson Motta
Antonio Jorge
Delfim Netto
1 vaga

Carlos Airton (PPB)

Secretária: Valda D. S. Lobo
Local: Plenário sala 15-B, quartas-feiras - 10 horas
Telefones: 318-694416946
Fax: 318-2137

PTB
José Coimbra

1 vaga
PL

Valdemar Costa Neto

Giovanni Queiroz (PDT)

Secretário: Jorge Henrique Cartaxa
Local: Plenário 9, Sala 961 - quarta-feira - 10 horas
Telefones: 318-6888 - 318-6887
Fax: 318-2176

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Presidente: Flavio Derzi (PPB)
12 Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (PPB)
2Il Vice-Presidente: Antonio Feijão (PSDB)
32 Vice-Presidente: Airton Dipp (PDT)

Titulares

Suplentes
PFL

Antonio Jorge (PPB)

Elton Rohnelt

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL
Presidente: Luís Eduardo (PFL)
12 Vice-Presidente: Werner Wanderer (PFL)
2Il Vice-Presidente: Mário Cavallazzi (PPB)
32 Vice-Presidente: José Thomaz Nonõ (PSDB)

Titulares

Suplentes
PFL

A1dir Cabral
Antônio Ueno
Aracely de Paula
Aroldo Cedraz
Átila Lins
Ciro Nogueira
Leur Lornanto
Luís Eduardo
Werner Wanderer

Abelardo Luppion
Euler Ribeiro
Francisco Horta
João Carlos Bacelar
Luciano Pizzatto
Luiz Moreira
Rogério Silva
Sarney Filho
Talvane Albuquerque

TItulares

Bloco (PMDBJPSOIPSL)

Cláudio Cajado
DeVe/asco
Francisco Rodrigues
Genésio Bernardino
Oscar Andrade
Paes de Andrade
RobsonTuma
Ronaldo Perirn
Ronivon santiago

Edison Andrino
Hélio Rosas
Ivo Mainardi
Jurandyr Paixão
Moreira Franco
Nair Xavier Lobo
Neuto de Conto
Noel de Oliveira
Orcino Gonçalves
PSDB

Amon Bezerra
Athur Virgílio
Elias Murad
Feu Rosa
Franco Montoro
Hilário Coimbra
Itamar Serpa
JoséAníbaI
José Thomaz Nonô

Adroaldo Streck
João Faustino
Luiz Fernando
Nelson Otoch
Paulo Mourão
Pimentel Gomes
Roberto Brant
Ronaldo santos
Zulaiê Cobra

Bloco (PTI PDTJPCdoB)

Haroldo Uma
Helio Bicudo
JoanaDarc
Luiz Gushiken
Miro Teixeira
Paulo Delgado
Renan Kurtz
Sandra Starling

carlos cardinal
Eduardo Jorge
Haroldo Sabóia
José Genonio
Maria da Conceição Tavares
Matheus Schmidt
Sérgio Carneiro
Tilden santiago
PPB

Adylson Motta
AJceste A1meid8
Jair BoIsonaro
João Plzzolatti
José Teles
Mário Cavallazzi
Ushitaro Kamia

A1cione Athayde
Jofran Frejat
Jorge Tadeu Mudalen
José Rezende
Júlio Redecker
Salatiel carvalho
Sérgio Naya

PTB
Leopoldo Bessone·
Pedrinho Abrão .

Etevalda Grassi de Menezes
Roberto Jefferson
PSB

Pedro Valadares
PL

Alvaro Valle

Secretária: Walbia Vania de Farias Lora
Local: Plenário, sala 3, terças-feiras, quartas-feiras e quintas-feiras - 10 horas
Telefones: 318-826616992 a 6996
Fax: 318-2125

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL
EFAMrUA
Presidente: Vicente Arruda (PSDB)
12 Vice-Presidente: Tuga Angerami (PSDB)
22 Vice-Presidente: Euler Ribeird (PFL)
32 Vice-Presidente: A1cione Athayde (PPB)

PFL

Ayres da Cunha
Carlos Alberto Campista
carlos Magno
Euler Ribeiro
lbere Ferreira
Jair Soares
Jonival Lucas
Mauricio Najar
Ursicino Queiroz

Ademir Cunha
Alexandre Ceranto
Antonio Joaquim Araújo
Augusto Viveiros
Claudio Chaves
Costa Ferreira
José carlos Coutinho
Laura carneiro
RoIand Lavigne

Bloco (PMDBJPSDIPSL)

Armando AbRlo
Darcisio Perondi
Elcione Barbalho
José A1demir
José Plnotti
Lidia Quinan
Rita Camata
Saraiva Felipe
Teté Bezerra

Armando Costa
Chicão Brigido
CoIbert Martins
Eliseu Padilha
Genesio Bernardino
João Henrique
PedroYves
Regina Uno
Remi Trinta
PSDB

Ceci Cunha
Dalila Rgueiredo
Fátima Pelaes
Osmanio Pereira
Pimentel Gomes
Sebastião Madeira
Tuga Angerami
Vicente Arruda

Elias Murad
Ezidlo Pinheiro
AavioAms
Jovair Arantes
Rairnundo Gomes de Matos
Ronvnel Feijo
2 vagas

Bloco (PTI PDTI PCdoB)

Cidinha Campos
Eduardo Jorge
Humberto Costa
Jandira Feghali
José Augusto
Marta Suplicy
Serafim Venzon

Adão Pretto
Agnelo Queiroz
Fernando Ribas carll
Jair Meneguelli
Paulo Bernardo
SIMoAbreu
Teima de Souza

PPB
Alcione Athayde

Ricardo HeracIio

Fernando Lyra

Suplentes

Adhemar de Barros Rlho
Eurico Miranda
Moacyr Andrade
Pedro Correa
3 vagas

Arnaldo Faria de Sá
Jofran Frejat
José Janene
José Unhares
Nilton Baiano
Sérgio Arouca

PTB
Fernando Gonçalves
Roberto Jefferson

Duilio Plsaneschi
Etevalda Grassi de Menezes

PSB
Vicente Andre Gomes

Alexandre cardoso
PL

Luiz Buaiz

José Egydio,

Secretária: Mfrlam Maria Bragança santos
Local: Plenário, sala 9, quartas-feiras - 10 horas
Telefones: 318-7016 a 7021
Fax: 318-2156.

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

COMISSÃO DE TRABALHq, ADMINISTRAÇÃO
E SERViÇO PUBLICO
Presidente: Osvaldo Biolchi (PTB)
1!! Vice-Presidente: Arlindo Vargas (PTB)
2!1 Vice-Presidente: Jair Menegueli (PT)
3!1 Vice-Presidente: Zaire Rezende (PMDB)
-Suplentes

Hugo Rodrlgues da Cunha
Manoel castro

Osmir Urna
Raimundoo Colombo
Robério Araújo
Werner Wanderer .

Bloco (PMDIWSDIPSL)

Noel de Oliveira
Paulo Rocha (PT)
sandro MabeI
Zaire Rezende
2 vagas

Armando Abnio

João Almeida
Olavo Calheiros
3 vagas
PSDB
Amalclo Madeira
Domingos Leonelli
Feu Rosa

Tuga Angerami
1 vaga

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

AgneIo Queiroz (PCdoB)
Chico Vigilante (PT)
Jair MeneguelH (PT)
José Pimentel (PT)
Marla Laura (PT)

Aldo Rebelo (PCdoB)
C8rios Santana (PT)
Inácio Arruda (PCdoB)
Renan Kurtz (PDT)
WaIdomiro Fioravante (PT)
PPB

ArI Magalhães
Arnaldo Faria de Sá
Benecrlto Guimarães

Miguel Rossetto (PT)
VaIdenor Guedes
2 vagas

Barbosa Neto (PMDB)
CélIa Mendes
JairoAzi

João Maia
Oscar GoIdoni (PMDB)
Paulo Gouvea
Sérgio BarceHos
1 vaga

Affonso Camargo
E1iseu Resende
Francisco Rodrlgues
José Mendonça Bezerra
José Santana de Vasconcellos
Mauro Fecury
MussaDemes
Roberto Fontes
Zila Bezerra

Bloco (PMDEWSDlPSL)

Alberto Silva
carlos Nelson
Edinho Araújo
Eliseu Padilha
João Henrique
Marcelo Teixeira
Márlo MartIns
Mauro Lopes
Mor9ira Franco

AntOnio Brasil
De Velasco
Hennes Parcianello
João Magalhães
Remi Trlnta
Ronaldo Perlm
3 vagas

PSDB
Le6nidas Crlstlno

Arnon Bezerra
BasRio ViUani
Candinho Mattos
Emerson Olavo Pires
Flávio Palmier da Veiga
Nrcias Ribeiro
OIavio Rocha
Oswaldo SoIer

Marcus VICente
Márlo Negrornonte
Nárcio Rodrigues
PauloFeijó
Pedro Henry
Roberto Rocha
Vrtlorio Medioli

Bloco (PTI PDTI PCdoB)

carlos Santana (PT)

Arlindo Chinaglia (PT)
Déreio Knop (PDT)
GerakIo Pastana (PT)
José Augusto (PT)
José Maurrcio (PDT)
Luciano Zica (PT)
1 vaga

Chico da Prlr1CeS8 (PTB)
Giovanni Queiroz (PDn
João Cosei' (PT)
Llndberg Farlas (PCdoB)
Olavo Calheiros (PMDB)
Teima de Souza (PT)
PPB

PTB
Sérgio Arouca (PPS)

Osvaldo BioIchi
PSB
1 vaga

Suplentes

Lael Vareila

PFL

Eduardo Mascarenhas
Emerson Olavo Pires
Jovair Arantes
Luciano Castro
Wilson Braga

Tltu......
PFL

TItulares

Arlindo Vargas (PTB)
João Mellão Neto
Mendonça Filho
Milton Mendes (PT)
VaIdomiro Meger
ZiIaVezerra

Presidente João Henrique (PMDB)
1!! VICe-Presidente Edinho Araújo (PMDB)
2!1 VICe-Presidente João Maia (PFL)
3!1 VICe-Presidente Le6nidas Crlstlno (PSDB)

Fernando Lyra

Secretário (a) TaJlta Veda de Almeida
Local Plenário sala 11, terças-feiras, quartas-feiras, e quintas-feiras - 10 horas
Telefone: 318-6987/69901700417007

A1cesteAlmeida
Fausto Martello
Jorge Wilson
NeifJabur
Nilton Baiano
Osmar Leitão

Benedito Guimarães
Davi Alves Silva
DoIores Nunes
Felipe Mendes
Osvaldo Reis
1 vaga

PTB

Fernando Gonçalves

Duilio Pisaneschi
Philemon Rodrigues

Leopoldo Bessone
PSB

Gonzaga Patriota

Vicente André Gomes

PL

COMISSÃO ESPECIAL

José Egydio
Welinton Fagundes
Secretário: Ruy Ornar Prudêncio da Silva
Local: Plenário sala 11, quarlas-feiras - 10 horas
Telefones: 318-6973 a 6976

DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
9, DE 1995, QUE "ACRESCENTA PARÁGRAFO
ÚNICO AO ART. 180 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(INCENTIVO AO TURISMO)

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA,À CONSTITUIÇ~O
N1I 2-A, DE 1995, QUE "DA NOVA REDAÇAO
AO ARTIGO 62 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(EMISSÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA)
Proposição: PEc-2195
Presidente: Saulo Queiroz (PFL)
12 Vice-Presidente: Jairo Carneiro (PFL)
32 Vice-Presidente: Adylson Motta (PPB)
Relator: Aloysio Nunes Ferreira (PMDB)

Proposição: PEe-91'95

Presidente: Sandro Mabel (PMDB)
12 VIce-Presidente: José A1demir (PMDB)
2l! VICe-Presidente: Nelson Otoch (PSDB)
32 VICe-Presidente:
Relator. Ricardo Barros (PFL)
Titulares

Titulares
Bloco (PFLlPTB)

Ciro Nogueira
Cláudio Cajado
Nelson Marquezelli
1 vaga
PMDB

Aloysio Nunes Ferreira
José Luiz Clerot
Pedro Novais

Armando Costa
Moreira Franco
Zaire Rezende
PPB

Adylson Motta
Márcio Reinaldo Moreira
Prisco Viana

Flávio Derzi
Jarbas Lima
1 vaga
PSDB

Antônio Carlos Pannunzio
Arlhur Virgílio

Antônio Balhrnann
Welson Gasparini

Suplentes
Bloco (PFLIPTB)

Suplentes

Átila Lins
Jairo Carneiro
Paulo Heslander
Saulo Queiroz

Autor: Ricardo Herácllo
e outros

Ciro Nogueira
Cláudio cajado
Hilário Coimbra
Ricardo Barros

Carlos Alberto Campista
Corauci Sobrinho
Roberto Pessoa
2 vagas
PMDB

José A1demir
Nair Xavier Lobo
Sandro Mabel

Albérico Filho
Hermes Parcianello
Marcelo Teixeira
PPB

Eurico Miranda
Felipe Mendes
1 vaga

Roberto Balestra
2 vagas

PSDB
Alexandre Santos
Nelson Otoch

Ceci Cunha
1 vaga
PT

PT

Hélio Bicudo
Milton Temer

Marcelo Déda
Sandra Starling
PDT

Fernando Ferro
José Pimentel
PDT

José Maurício

1 vaga

Coriolano Sales

Enio Bacci
Bloco (PUP5D/PSC)
Expedito Júnior

Eujácio Simões

Bloco (PUPSDJPSC)
Pedro Canedo

Eujácio Simões
Bloco (PSBlPMN)

Bloco (PSBlPMN)
1 vaga

João Coser
Milton Mendes

A1emOO~ca~

Secretária: Maria Helena Coutinho de Oliveira
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-687417067

1 vaga
S~tária:

Ushitaro Kamia (PPB)

Angela Mancuso
Local: Servo Com. Especiais-Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A APRECIAR A PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 17195, QUE
"ALTERA PARÁGRAFOS PRIMEIRO E
SEGUNDO DO ART. 45 DA CONSTITUiÇÃO
FEDERAL" (FIXANDO EM NO 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)
2l! Vice-Presidente: Cunha Uma (PPB)
32 Vice-Presidente: Francisco Silva (PPB)
Relator: Felipe Mendes (PPB)
Titulares

Suplentes
PFUPTB

Carlos Melles
Hilário Coimbra
Osmir Lima
Paulo Gouvêa

Aroldo Cedraz
José Coimbra
José Mendonça Bezerra
Roberto Fontes
PMDB

Antônio Brasil
Olavo Calheiros
1 vaga

Carlos Apolinário
Carlos Nelson
Genésio Bernardino
PPB

Benedito Guimarães
Felipe Mendes
Francisco Silva

Carlos Airton
Pedro Valadares (PSB)
1 vaga
PSDB

Cunha Lima (PPB)
Roberto Brant

Adroaldo Streck
Alexandre Santos
PT

João Paulo
1 vaga

Carlos Santana
1 vaga
PDT
~nioBacci

Airton Dipp
Bloco (PUPSDIPSC)
Francisco Horta

Eujácio Simões
Bloco (PSBJPMN)

1 vaga

Nilson Gibson

Secretário: Mário Drausio Coutinho
Local: Servo Com. Especiais-Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706617067

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 22 DE 1995, ELIMINANDO O SEGUNDO
TURNO DAS ELEiÇÕES PARA OS EXECUTIVOS
ESTADUAIS, DISTRITAL E MUNICIPAIS
Proposição: PEc-22J95

Autor: José Janene

Presidente: Mendonça Filho (PFL)
12 Vice-Presidente: Saulo Queiroz (PFL)
2l! Vice-Presidente: Eurico Miranda (PPB)
32 Vice-Presidente: Paulo Feijó (PSDB)
Relator: Roberto Valadão (PMDB)
Titulares

Suplentes

Bloco (PFLJPTB)
Mendonça Filho
Corauci Sobrinho
Rodrigues Palma
Eliseu Resende
Saulo Queiroz
Fátima Pelaes (PSDB)
Wilson Cunha
1 vaga
Bloco (PMDBJPSDIPSLJPSC)
João Almeida
Henrique Eduardo Alves
Roberto Valadão
2 vagas
Teté Bezerra
Bloco (PPBIPL)
Eujácio Simões
A1zira Ewerton
Eurico Miranda
Carlos Airton
Ibrahim Abi-Ackel
José Egydio
PSDB
Koyu lha
Adroaldo Streck
Nelson Marchezan
Firmo de Castro
Paulo Feijó
1 vaga
1 vaga
PT
Fernando Ferro
Ivan Valente
Sandra Starling
1 vaga
PDT
Matheus SChmidt
Coriolano Sales
PSB
1 vaga
Gervásio Oliveira
Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7061 e 318-7065

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 40, DF 1995, QUE "ALTERA A REDAÇÃO
DO PARAGRAFO 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: PEc-4OI95

Autor: Marqulnho Chedld

Presidente: Mário Martins (PMDB)
12 Vice-Presidente: Alberto Silva (PMDB)
2l! Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Leônidas Cristino (PSDB)
Relator:
Titulares

Suplentes
Bloco (PFUPTB)

Affonso Camargo
Chico da Princesa

Costa Ferreira
Lael Varella

Paulo Bomhausen
1 vaga

Luciano Pizzatto
Philemon Rodrigues

Rommel Feijó

1 vaga

PT

Bloco (PMDBJPSDlPSLJPSC)

Alberto Silva
Mário Martins
1 vaga

Jorge Wilson (PPB)
Remi Trinta
1 vaga

Nilton Baiano
2 vagas

Davi Alves Silva
Ushitaro Kamia
1 vaga
PSDB
Arnaldo Madeira
José Chaves (PMD8)
Vittorio Medioli

PT
Carlos Santana
João Coser

Alcides Modesto
João Paulo
PDT

Seratim Venzon

Vicente André Gomes
PSB

Raquel Capiberibe

1 vaga

Secretária: Angela Mancuso
Local: Servo Com. Especiais - Anexo 11 - Sala 169-8
Telefones: 318-687417052

PDT

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
NR 43-A, DE 1995, QUE DÁ NOVA REDAÇÃO
AO ART. 14 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL.
(ALISTAMENTO ELEITORAL)
Autora: Rita Camata e outros

Presidente: Marcelo Teixeira (PMD8)
111 Vice-Presidente: Wagner Rossi (PMDB)
2!! Vice-Presidente: Rommel Feij6 (PSD8)
311 Vice-Presidente: Roberto Fontes (PFL)
Relator: Roberto Fontes (PFL)

Titulares

Coriolano Sales
PSB

Gonzaga Patriota

1 vaga

Secretária: Maria Helena Coutinho de Oliveira
Local: Serv. Com. Esp. - Anexo 11- Sala 169-8
Telefones: 318-7067n066l7052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NR 46,
DE 1991, QUE "INTRODUZ MODIFICAÇÕES NA
ESTRUTURA POLICIAL"
Proposição: PEc-46191

Suplentes
Bloco (PFLJPTB)

Abelardo Lupion
A1dir Cabral
Augusto Viveiros
Carios Magno
José Carlos Coutinho
José Rezende (PPB)
Lael Varella
PMDB

Suplentes

Bloco (PMDBlPSDlPSL)

Confúcio Moura
2 Vagas
Bloco (PPBlPL)

Felipe Mendes
Gerson Peres
Luiz 8uaiz

Benedito Guimarães
Osvaldo Reis
1 vaga
PSDB

Aécio Neves
Nelson Marchezan

Aloysio Nunes Ferreira
Pinheiro Landim
4 vagas

PPB

José Santana de Vasconcellos
Paulo Gouvea
Paulo Lima
Rodrigues Palma

João Almeida
Marcelo Teixeira
Wagner Rossi

Davi Alves Silva (PP8)
José Borba
José Rocha
Maluly Netto
Murilo Pinheiro
Paulo Heslander
1 vaga

Euler Ribeiro (PFL)
Hélio Rosas
Noel de Oliveira
Sandro MabeI
2 vagas

Bloco (PFLJPTB)

Duilio Pisaneschi
Raul Belém
Roberto Fontes
Wilson Cunha

Autor: Hélio Bicudo

Presidente: Augusto Viveiros (PFL)
1li Vice-Presidente: José Rezende (PP8)
2!1 VICe-Presidente:
311 Vice-Presidente: Fausto Martello (PPB)
Relator: Hélio Rosas (PMD8)

Titulares

COMISSÃO ESPECIAL

Proposição: PEc-43195

2 vagas

Matheus Schmidt

Bloco (PPBlPL)

AntOnio Carlos Pannunzio
LeOnidas Cristino
Mário Negromonte

João Fassarella
João Paulo

RávioAms
Paulo Mourão

Fausto Martello
Jair 8olsonaro
Laprovita Vieira
Valdomiro Meger (PFL)
'Welson Gasparini (PSD8)

A1cione Athayde
Jarbas Lima
Rogério Silva (PFL)
2 vagas
PSDB

Adelson Ribeiro
Feu Rosa
2 vagas

Herculano Anghinetti (PP8)
Mário Negromonte
Nélson Otoch
Sebastião Madeira

PT
Marta Suplicy
Milton Mendes
1 vaga

Hélio Bicudo
Nilmário Miranda
1 vaga
PDT

Eurípedes Miranda

Magno Bacelar (PFL)

Wilson Braga (PSDB)

Silvio Abreu

Bloco (PUPSD/PSC)
De Velasco

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706317555

José Egydio
Bloco (PSBlPMN)
Adelson 5aIvador (PMDB)

Gonzaga Patriota
PCdoB
Ricardo Gomyde

Undberg Farias

secretária: Ângela Mancuso
Local: Serviço de Comissões Especiais: Anexo 11- Sala 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 57,
DE 1995, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 14, PARÁGRAFOS PRIMEIRO E SEGUNDO,
E ACRESCENTA INCISO"
(VOTO FACULTATIVO)
Proposlçio: PEe-57J95

Autor: Emerson Olavo

Presidente: João Almeida (PMDB)
111 Vice-Presidente: Orcino Gonçalves (PMDB)
2íl Vice-Presidente: José de Abreu (PSDB)
3ll Vice-Presidente: Benedito Guimarães (PPB)
Relator: Benedito de Ura (PFL)
Titulares

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N'
81-A, DE 1995, QUE "CRIA O IMPOSTO SOBRE
DISTRIBUiÇÃO DE COMBUST[VEIS L[QUIDOS
E GASOSOS, DE COMPETêNCIA DA UNIÃO, E
DÁ OUTRAS PROVIDêNCIAS"
Proposição: PEC-81195
Autor: Marcelo Teixeira
Presidente: José Carlos Coutinho (PFL)
12 Vice-Presidente: João Maia (PFL)
2íl Vice-Presidente: Mario Negromonte (PSDB)
3ll Vice-Presidente:
Relator: Rol:\9rto Paulino (PMDB)
Titulares
Bloco (PFUPTB)
Aracely de Paula
Chico da Princesa
Dumo Pisaneschi
Eliseu Resende
João Maia
Jonival Lucas
José Carlos Coutinho

Júlio César
Mendonça Filho
Roberto Fontes
1 vaga

Alberto Silva
Aníbal Gomes
Antônio Brasil
Carlos Nelson
Marcelo Teixeira
Roberto Paulino

Candinho Mattos (PSDB)
Dareísio Perondi
1 vaga

BasmoVillani
Salatiel Carvalho
3 vagas

Antônio Joaquim Araújo
Aracely de Paula
Benedito de Ura
1 vaga
PMDB
Emerson Olavo Pires
João Almeida
Orcino Gonçalves

Betinho Rosado
José Carlos Aleluia
Uma Netto
Murilo Pinheiro
Wemer Wanderer
2 vagas
PMDB

Suplentes
Bloco (PFLJPTB)

Suplentes

Henrique Eduardo Alves
Pedro lrujo
4 vagas

PPB
João Pizzolatti
João Ribeiro
Roberto Campos
2 vagas

PPB
A1zira Ewerton (PSDB)
Benedito Guimarães
Gerson Peres

3 vagas

PSDB
José de Abreu
Vicente Arruda

Celso Russornanno
1 vaga

PSDB
Antônio Feijão
Leônidas Cristino
Mário Negrornonte
Paulo Feij6
1 vaga

PT
João Fassarella
Sandra Starling

PT
João Paulo
1 vaga

PDT

Eujácio Simões

Bloco (PUPSD/PSC)
Expedido Júnior (PPB)

PDT
José Maurício
1 vaga

Bloco (PSBlPMN)
1 vaga

João COser
Luciano Zica
Teima de Souta

Carlos Santana
Fernando Ferro
Luiz Mainardi

Coriolano Sales

Matheus SChmidt

Cunha Uma (PPB)
Marconi Perillo
2 vagas

Airton Dipp
Fernando Lopes
PL

Gervásio Oliveira

Francisco Horta

Eujácio Simões

PSB

COMISSÃO ESPECIAL

Pedro Valadares

Ricardo Heráclio
PCdoB

Haroldo Lima

Socorro Gomes

Secretária: Angela Mancuso
Local: Servo Com. Especiais Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706317066

Proposição: PEe-B9195

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: PEe-84191

Autor: Nlclas Ribeiro

Presidente: Carlos Alberto
12 Vice-Presidente:
2l! Vice-Presidente: Anivaldo Vale (PPB)
3l! Vice-Presidente:
Relatora: Elcione Barbalho
Titulares

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMEND~ À CONSTITUiÇÃO N!!
89-A, DE 1995, QUE "DA NOVA REDAÇAO AO
INCISO IV DO ART. 29 DA CONSTITUiÇÃO
FEDERAL N (NÚMERO DE VEREADORES)

Titulares

Suplentes

Bloco (PFUPTB)
Cláudio Cajado
Hilário Coimbra
Francisco Rodrigues
Magno Bacelar
Valdomiro Meger
Raimundo Santos
1 vaga
Zila Bezerra
Bloco (PMDBlPSD/PSL)
Adelson Salvador
Nan Souza
Bosco França (PMN)
Roberto Paulino
Gilvan Freire
1 vaga
Bloco (PPBlPL)

Suplentes
Bloco (PFLJPTB)

Carlos Alberto (PSDB)
Eliseu Moura
Hilário Coimbra
Osmir Lima

Jaime Fernandes
Mauro Fecury
Roberto Pessoa
1 vaga
PMDB

Elcione Barbalho
Olávio Rocha (PSDB)
1 vaga

Euler Ribeiro (PFL)
2 vagas

Cunha Lima
Francisco Horta
Francisco Silva

Benedito Guimarães
Felipe Mendes
1 vaga
PSDB

Nicias Ribeiro
Roberto Santos
Zulaiê Cobra

Fátima Pelaes
OIávio Rocha
Salomão Cruz
PT

Luiz Mainardi
1 vaga

PPB
Anivaldo Vale
Benedito Guimarães
Raimundo Santos (PFL)

Edson Queiroz
Gerson Peres
1 vaga

Milton Mendes
1 vaga
PDT

1 vaga

Luiz Durão
PSB

PSDB
Antônio Feijão
Arthur Virgnio

Aécio Neves
1 vaga
PT

Paulo Rocha
1 vaga

Adão Pretto
Alcides Modesto
PDT

Wolney Queiroz

Wilson Braga
Bloco (PSBlPMN)

Adelson Salvador (PMDB)

1 vaga

Bloco (PUPSDIPSC)
Francisco Rodrigues (PPB)

Autor: Nlclas Ribeiro

Presidente: Adelson Salvador (PMDB)
12 Vice-Presidente: Bosco França (PMN)
2l! Vice-Presidente: Cunha Lima (PPB)
3l! Vice-Presidente: Zulaiê Cobra (PSDB)
Relator:

Ronivon Santiago (PFL)

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Com. Especiais-Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706317555

Alexandre Cardoso

1 vaga

Secretário: Snvio Sousa da Silva
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7065/7052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N!! 96,
DE 1992, QUE "INTRODUZ MODIFICAÇÕES NA
ESTRUTURA DO PODER JUDICIARIO N
Proposição: PEe-96192

Autor: Hélio Bicudo
e outros

Presidente: Wagner Rossi (PMDB)
12 Vice-Presidente: Roberto Valadão (PMDB)
2l! Vice-Presidente:
3l! Vice-Presidente: Jarbas Lima (PPB)
Relator: Jairo Carneiro (PFL)

Suplentes

Titulares
Bloco (PFLJPTB)

Alvaro Gaudêncio Neto
Cláudio Cajado
Corauci Sobrinho
Jairo Carneiro
Maurício Najar
Paes Landim
Vicente Cascione

Antônio dos Santos
Átila Lins
Benedito de Lira
João Iensen (PPB)
Leur Lomanto
Paes Landim
Philemon Rodrigues
PMDB

Djalma de Almeida César
Hélio Rosas
Luiz Fernando (PSDB)
Marcos Lima
Mário Martins
Nair Xavier Lobo

AryKara
Gilvan Freire
José Luiz Clerot
José Thomaz Nono (PSDB)
Roberto Valadão
Wagner Rossi

Presidente: Luiz Moreira (PFL)
12 Vice-Presidente: Fernando Gonçalves (PTB)
22 Vice-Presidente: Adylson Motta (PPB)
32 Vice-Presidente: Jovair Arantes (PSDB)
Relator: Paulo Ritzel (PMDB)
Titulares

Suplentes
Bloco (PFLJPTB)

Femando Gonçalves
Jair Soares
Luiz Moreira
Roland Lavigne

Bloco (PMDBlPSDIPSLJPSC)

Aníbal Gomes
De Velasco
Paulo Ritzel

Augusto Farias
Edson Queiroz
Ibrahim Abi-Ackel
Jarbas Lima
Prisco Viana

A1zira Ewerton (PSDB)
Ricardo Izar
Roberto Balestra
2 vagas
PSDB

Renato Johnsson
Vicente Arruda
Zulaiê Cobra
1 vaga

Danilo de Castro
Eduardo Mascarenhas
Paulo Feijó
1 vaga
PT

José Genoíno
Marcelo Dada
Milton Mendes

Miguel Rossetto
Nedson Micheleti
Pedro Wilson
PDT

Coriolano Sales
Matheus Schrnidt
PCdoB

Haroldo Lima

Aldo Arantes
Bloco (PLJPSDIPSC)

Francisco Rodrigues (PPB)
Bloco (PSBIPMN)

Gonzaga Patriota

Secretária: Marlene Nassif
Local: Servo Com. Especiais-Anexo 11. 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

Aylson Motta
Alceste Almeida
Jofran Frejat

José Egydio
Nilton Baiano
Robério Araújo
PSDB

Ceci Cunha
Jovair Arantes
Nicias Ribeiro

Antônio Feijão
Amon Bezerra
OIávio Rocha
PT

Arlindo Chinaglia
Waldomiro Roravante

Eduardo Jorge
Humberto Costa
PDT

Carlos Cardinal

Renan Kurtz
PSB

Nilson Gibson

Ênio Bacci
Silvio Abreu

Nilson Gibson

Confúcio Moura
Ivandro Cunha Lima
1 vaga
Bloco (PPBlPL)

PPB

De Velasco

Antônio Ueno
Mauro Fecury
Philemon Rodrigues
Ronivon Santiago

Autor: Nlcias Ribeiro

Gonzaga Patriota

Secretária: Ana Clara Serejo
Local: servo Com. Especiais- Anexo li. Sala 169-B
Telefones: 318-7063n066

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 133, DE 1992, QUE "ACRESCENTA
PARÁGRAFO AO ARTIGO 231 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(DEMARCAÇÃO DAS TERRAS INDfGENAS)
Proposição: PEC-133J92

Autor: Nicias Ribeiro

Presidente: Antônio Brasil (PMDB)
12 Vice-Presidente: Jair Bolsonaro (PPB)
22 Vice-Presidente: Roberto Araújo (PPB)
32 Vice-Presidente:
Relator: Salomão Cruz (PSDB)
TItulares

Suplentes
Bloco (PFLJPTB)

A1ceste Almeida (PPB)
Salomão Cruz (PSDB)

Átila Lins
Hilário Coimbra

Vic Pires Franco
1 vaga

João Ribeiro (PPB)
Murilo Pinheiro
PMDB

Antônio Brasil
Confúcio Moura
João Thomé Mestrinho

Luiz Fernando (PSOB)
Olávio Rocha (PSOB)
1 vaga
PPB

carlos Airton
Jair Bolsonaro
Valdenor Guedes

Benedito Guirnarães
Rogério Silva (PFL)
1 vaga
PSDB

Robério Araújo (PPB)
Tuga Angerarni

João Maia (PFL)
Sebastião Madeira

Jorge Wilson (PPB)
José Priante
Nicias Ribeiro (PSOB)
Wagner Rossi

Ivandro Cunha Uma
José Luiz Clerot
Luiz Fernando (PSOB)
1 vaga
PPB

Adylson Motta
Mário de Oliveira
Roberto Balestra
Talvane Albuquerque (PFL)
Welson Gasparini (PSOB)

Costa Ferreira (PFL)
Oolores Nunes
Gerson Peres
Ibrahirn Abi-Ackel
Prisco Viana

PSDB

Ezídio Pinheiro
João Leão
saulo Queiroz (PFL)
1 vaga

Oanilo de Castro
Robério Araújo (PPB)
Vicente Arruda
1 vaga

PT

PT

dilneyViana
1 vaga

Ivan Valente
Marta Suplicy
PDT

1 vaga

Giovanni Queiroz
Bloco (PUPSDIPSC)

Elton Rohnelt

Expedito Júnior (PPB)
Bloco (PSBlPMN)

Raquel Capiberibe

Gervásio Oliveira

Secretária: Edla Calheiros
Local: Serv. Especiais-Anexo li-SaIa 169-B
Telefones: 318-7062617067

Magno Bacelar (PFL)
Renan Kurtz
Bloco (PUPSDIPSC)
Francisco Rodrigues (PPB)
De Velasco
Bloco (FSBJPMN)
1 vaga
Adelson Salvador (PMOB)

PCdoB

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 155, DE 1993, QUE "ALTERA A
REDAÇÃO DO PARÁGRAFO 12 DO
ARTIGO 53 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(IMUNIDADE PARLAMENTAR)
Autora: Cldlnha Campos

Presidente: Vicente cascione (PTB)
12 VICe-Presidente: Aloysio Nunes Ferreira (P~B)
22 Vice-Presidente: lIieente Arruda (PSOB)
32 VICe-Presidente: Prisco Viana (PPB)
Relator: Ibrahirn Abi-Ackel (PPB)

Titulares

PDT

Cidinha Campos
SilvioA3reu

Haroldo Lirna

Aldo Arantes

COMISSÃO ESPECIAL

Prop08lçio: PEC-155193

Fernando Ferro
José Machado
Pedro Wilson

Hélio Bicudo
Marcelo Oéda
1 vaga

Suplentes

Secretária: Ângela Mancuso
Local: Serv. Com. Especiais-Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO
N2 169, DE 1993, QUE "ALTERA O INCISO IV
DO ARTIGO 167 E O ARTIGO 198 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL, E PREVÊ
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS EM NíVEL DA
UNIÃq, ESTADOS E MU,NICíPIOS PAF!A MANUTENÇAO DO SISTEMA UNICO DE S~UDE, COM
O FINANCIAMENTO DAS REDES PUBLICAS FILANTRÓPICAS E CONVENIADAS"
Proposição: PEC-169193

Bloco (PFUPTB)

Adauto Pereira
Antônio Geraldo
Jairo Azi
Vicente cascione
Wilson Cunha
2 vagas

Aroldo Cedraz
Jaime Fernandes
Luiz Braga
Philernon Rodrigues
Salomão Cruz (PSOB)
Ursicino Queiroz
1 vaga
PMDB

Aloysio Nunes Ferreira
Gilvan Freire

Edinho Araújo
João Natal

Autores: Eduardo Jorge
e Waldir Pires

Presidente: Roberto Jefferson (PTB)
12 Vice-Presidente: Ursicino Queiroz (PFL)
22 Vice-Presidente:
Relator: Oarcísio Perondi (PMOB)

TItulares

Suplentes
Bloco (PFUPTB)

Ayres da Cunha
carlos Magno
Fernando Gonçalves
Jair Soares

Claudio Chaves
Ounio Pisaneschi
Fátirna Pelaes (PSOB)
Jaime Martins

JalroAzi
Roberto Jefferson
Ursicino Queiroz

José Coimbra
Luiz Moreira
Maluly Netto
PMDB

Armando Abilio
Confúcio Moura
Darcisio Perondi
José Pinotti
saraiva Felipe
1 vaga

Aníbal Gomes
EIcione Barbalho
RitaC8mafa
3 vagas

João Mala

Rubem Medina
1 vaga

1 vaga
Bloco (PMDBlPSD/PSLlPSC)
Darcrsio Perondi
José Luiz C/erot
Nestor Duarte

Orcino Gonçalves
Paulo Ritzel
Roberto Rocha (PSDB)
Bloco (PPBJPL)

José Teles
2 vagas

Valdomiro Meger
2 vagas

PPB
Adylson Motta
Jofran Frejat
José Linhares
Moacyr Andrade
Sérgio Arouca (PPS)

A1cione Athayde
Fausto Martello
Talvane Albuquerque (PFL)
2 vagas

Arthur Virgfiio
Celso Russomanno
1 vaga
PT

PSDB

B.Sá

Ceci Cunha
Jovalr Arantes
Osmânio Pereira
1 vaga

Pimentel Gomes
Robério Araújo (PPB)
Sebastião Madeira

PT

Luiz Mainardi
Paulo Bernardo

Arlindo Chinaglia
Marta Suplicy
1 vaga
PDT

Serafim Venzon

PDT
José Mauricio

Matheus Schmidt
PSB

V~nmAnd~Gomes

~~Braga

Bloco (PLlPSDJPSC)
Pedro Canedo

Luiz Buaiz
Bloco (PSBlPMN)
Alexandre Cardoso

1 vaga
PCdoB

Agnelo Queiroz

Jandira Feghali

Secretária: Marlene Nassif
Local: Serv. Com. Especiais, Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-706717066

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
NlZ 16g.A, DE 1995, QUE "DISPÕE SOBRE A
REMUNERAÇÃO DE VEREADORES E
PREFEITOS MUNICIPAIS"
Autor: Fernando Gomes

Presidente: Darcisio Perondi (PMDB)
12 VICe-Presidente: José Luiz C1erot (PMDB)
2l! Vice-Presidente: José Teles (PPB)
32 Vice-Presidente: Antonio Carlos Pannunzio (PSDB)
Relator: João Mala (PFL)
Titulares

Suplentes
Bloco (PFLlPTB)
Antônio Geraldo
João Mellão Neto

Bosco França (PMN)

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Serv.Com. Especiais - Anexo li, Sala 169-B
Telefone: 318-706317055

COMISSÃO ESPECIAL

Giovanni Queiroz

Proposição: PEc-169195

José Machado
Tilden santiago

Ni~ Gibson

Eduardo Jorge
Humberto Costa
José Augusto

Célia Mendes
Costa Ferreira

PSDB
Antônio Carlos Pannunzio
2 vagas

DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDAÀ
CONSTITUiÇÃO N2173 DE 1995, QUE
MODIFICA O CAPITULO DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA, ACRESCENTA NORMAS ÀS
DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS GERAIS
E ESTABELECE NORMAS DE TRANSiÇÃO
Proposição: PEc-173195

Autor: Poder Executivo

Presldenm: João Mellão Neto (PFL)
12 Vice-Presidente: Hugo Rodrigues da Cunha (PFL)
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Vadão Gomes (PPB)
Relator: Moreira FrarICO (PMDB)
TItulares

Suplentes
Bloco (PFLIPTB)

Hugo Rodrigues da Cunha
João Mellão Neto
Paes Landim
Paulo Gouvea
Philemon Rodrigues
Vicente Cascione
1 vaga

Jaime Femandes
João Carlos Bacelar
José Carlos Vieira
José Mendonça Bezerra
Mauro Fecury
Rodrigues Palma
1 vaga
PMDB

Aloysio Nunes Ferreira
Elcione Barbalho
Geddel Vieira Lima
Henrique Eduardo Alves
Moreira Fraí1CO

Carlos Nelson
Eliseu Padilha
Nan Souza (PSL)
Pinheiro Landim
Sandro Mabel

1 vaga

1 vaga
PPB

Flávio Derzi
Gerson Peres
Jair Bolsonaro
Roberto Campos
VadãoGomes

Alzira Ewerton (PSDB)
Luciano Castro (PSDB)
Márcio Reinaldo Moreira
Mário Cavallazzi
Prisco Vlafla
PSDB

Almino Affonso
Leônidas Cristino
Roberto Brant
1 vaga

Alexandre Santos
Eduardo Mascarenhas
João Leão
Marconi Perillo

PT
Marcelo Deda
Maria Laura
Teima de Souza

Ivan Valente
WaIdomiro FIOravante
1 vaga

PDT
Euripedes Miranda
Matheus SChimidt

Fernando Zuppo
SnvioAbreu
Bloco (PUPSDIPSC)

Eujácio Simões

José Luiz Clerot
José Priante
Jurandyr Paixão
1 vaga

Hélio Rosas
Lídia Quinan
Marcelo Teixeira
Rubens Cosac
PPB

Enivaldo Ribeiro
João Pizzotatti
Laprovita Vieira
Paudemey Avelino
Renato Johnsson

Felipe Mendes
Fetter Júnior
Flávio Derzi
VadãoGomes
1 vaga
PSDB

Firmo de Castro
Luciano Castro
Luiz carlos Hauly
Roberto Brant

Fernando Torres
Silvio Torres
Veda Crusius
1 vaga
PT

Maria da Conceição Tavares
Vânia dos Santos
1 vaga
PDT
Airton Dipp
Matheus Schmidt

Fernando Lopes
Fernando Zuppo
Bloco (PUPSDIPSC)

1 vaga
Francisco Horta

Bloco (PSBJPMN)

Eujácio Simões
Bloco (PSBJPMN)

Alexandre Cardoso

Nilson Gibson

Sérgio Guerra

1 vaga

PCdoB
Agnelo Queiroz

Aldo Arantes

Secretária: Rejane S. Marques
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li, Salas 169-B
Telefone: 318-687417067

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 175,
DE 1995, QUE "ALTERA O CAPíTULO DO
SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL"
Autor: Poder Executivo

Presidente: Jurandyr Paixão (PMDB)
12 Vice-Presidente:
2l! Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: João Pizzolatti (PFL)
Relator: Mussa Dernes (PFL)
Titulares

Suplentes
Bloco (PFLJPTB)

Benito Gama
Eliseu Resende
Félix Mendonça
Mussa Dernes
Paulo Cordeiro
Paulo Urna
Rubem Medina

Betinho Rosado
Júlio César
Luiz Braga
Osmir Lima
Osório Adriano
Osvaldo Biolchi
1 vaga
PMDB

Alberto GoIdman
carlos Nelson

PCdoB
Haroldo Lima

Sérgio Miranda

Secretária: Marlene Nassif
Local: Servo Com. Especiais - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7067f7066

COMISSÃO ESPECIAL

ProposIção: PEC-0175195

José Machado
Paulo Bernardo
1 vaga

Antônio BrasH
Edinho Bez

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 188-A, DE 1994, QUE "ACRESCENTA
PARÁGRAFOS 62 E 7!l 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: zalre Rezende

Presidente: Ary Kara (PMDB)
12 Vice-Presidente: Roberto Valadão (PMDB)
2l! Vice-Presidente: Tuga Angerami (PSDB)
32 VICe-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
Relator:
Titulares

Suplentes
Bloco (PFUPTB)

Osmir Urna
Paes Landirn
Paulo Heslander
1 vaga

Elton Rohnelt
Jonival Lucas
José Mendonça Bezerra
1 vaga

PMDB
Rita Camata
2 vagas

AryKara
Elcione Barbalho
Roberto Valadão

Hugo Biehl
Jorge Tadeu Mudalen
José Rezende
Pedro Corrêa
1 vaga

Jair BoIsonaro
Jorge Wilson
Osmar Leitão
Valdenor Guedes
1 vaga

PPB

PSDB

Augusto Nardes
Jair Bolsonaro
1 vaga

Anivaldo Vale
Arnaldo Faria de Sá
Renato Johnsson
PSDB

Tuga Angerami
1 vaga

Feu Rosa
Roberto Brant

PT
GilneyViana
José Pimentel

Inácio Arruda (PCdoB)
Pedro Wilson

Antônio Feijão
Celso Russomanno
Luciano Castro
Nicias Ribeiro
Romrnel Feijó

Elias Murad
Leônidas Cristino
Nelson Marchezan
Pimentel Gomes
Vicente Arruda

PT
Chico Vigilente
Luiz Eduardo Greenhalgh
Marcelo Déda
PDT

PDT
Eurípecles Miranda

Silvio Abreu

Silvio Abreu

Matheus Schmidt

Bloco (PLlPSDIPSC)

PSB

Expedito Júnior (PPB) .

Eujácio Simões

Jaques Wagner
João Coser
José Genoíno

Nilson Gibson

Gonzaga Patriota

Bloco (PSBlPMN)
1 vaga

PCdoB
Raquel Capiberibe

Secretário: Sílvio Sousa da Silva
Local: Servo Com. Especiais, Anexo 11, Salas 169-B
Telefones: 318-706117062

Aldo Rebelo

Haroldo Lima

Secretária: Maria Auxiliadora
Local: Serv. Com. Especiais - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-705617052

COMISSÃO ESPECIAL

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PEC
N!2338-A, DE 1996, QUE "DISPÕESOBRE O
REGIME CONSTITUCIONAL DOS MILITARES"
(REGIME DOS MILITARES)

DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PEC N!2 37D-A,
DE 1996, QUE "MODIFICA O ARTIGO 207
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(AUTONOMIA DAS UNIVERSIDADES)

Proposição: PEc-338196
Autor: Poder executivo
Presidente: Silas Brasileiro (PMDB)
12 Vice-Presidente: Hélio Rosas (PMDB)
22 Vice-Presidente: Valdenor Guedes (PPB)
32 Vice-Presidente: Antônio Feijão (PSDB)
Relator: Werner Wanderer (PFL)
Suplentes

Titulares
Bloco (PFLlPTB)
Abelardo Lupion
Maria Valadão
Osório Adriano
Paes Landim
Sérgio Barcellos
Vicente Cascione
Werner Wanderer

Elton Rohnelt
Jaime Fernandes
José Borba
Luiz Braga
Roberto Pessoa
2 vagas
Bloco (PMDBlPSDIPSL)
De Velasco
Fernando Diniz
Marquinho Chedid
Sandro Mabel
2 vagas

Antônio do Valle
Ary Kara
Hélio Rosas
Orcino Gonçalves
Silas Brasileiro
5imara Ellery
Bloco (PPBlPL)
Francisco Rodrigues

Cunha Lima

Proposição: PEe-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 Bornhausen (PFL)
Suplentes

Titulares
Bloco (PFLlPTB)

Claudio Cajado
Claudio Chaves
Costa Ferreira
Osvaldo Coelho
Paulo Cordeiro
Ronivon Santiago
1 vaga

José Coimbra
Mauricio Najar
Osvaldo Biolchi
Paes Landim
Paulo Bornhausen
Paulo Lima
Talvane Albuquerque
Bloco (PMDBlPSDIPSL)
Emerson Olavo Pires
José Luiz Clerot
Maria Elvira
Marisa Serrano
Maurício Requião
Zé Gomes da Rocha

Eliseu Padilha
Marquinho Chedid
4 vagas

Bloco (PPBlPL)

PSOB

Alvaro Valle
Augusto Nardes
Bonifácio de Andrada
José Linhares
Roberto Campos
Valdomiro Meger (PFL)

Luiz Buaiz
5 vagas

Luciano Castro
Luiz Piauhylino
Zulaiê Cobra

Danilo de Castro
José Thomaz NonO
Vicente Arruda

PT
Marcelo Dada
Milton Mendes

Chico Vigilante
1 vaga

PSOB

POT

Feu Rosa
Marconi Perillo
Nelson Marchezan
Octavio Elísio
Roberto Santos

Alexandre Santos
FlávioArns
Osmânio Pereira
Vicente Arruda
Welson Gasparini

PT
Ivan Valente
Pedro Wilson
Valdeci Oliveira

Esther Grossi
Miguel Rossetto
Walter Pinheiro
POT

Severiano Alves

Sérgio Carneiro
PSB

Gervasio Oliveira

1 vaga
PCdoB

Lindberg Farias

Ricardo Gornyde

Secretária: Ana Clara Serejo
Local: Servo Cpm. Especiais. Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706317066

Fernando Ribas Carli
PSB

João CoIaço

Gervasio Oliveira

Secretária: Angela Mancuso
Local: Serv. Com. Especiais- Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A ESTUDAR OS PROJETOS
PÚBLICOS FEDERAIS DE IRRIGAÇÃO E
RECURSOS HfDRICOS E APRESENTAR PROPOSTAS AO ORÇAMENTO DA UNIÃO,
NO SENTIDO DE VIABILIZAR A
EXECUÇÃO DOS MESMOS
Presidente: José Rocha (PFL)
12 Vice-Presidente: Júlio César (PFL)
2l! Vice-Presidente: João Leão (PSDB)
32 Vice-Presidente:
Relator: Nicias Ribeiro (PSOB)
TItulares

Suplentes
Bloco (PFLJPTB)

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À PEC N2
407196, QUE ALTERA A REQAÇÃO DO ARTIGO
100 DA CONSTITUIÇAO FEDERAL
(PRECATÓRIOS)
Proposição: PEc-407196

Autor: Luciano Castro

José Rocha
Júlio César
Roberto Pessoa
1 vaga
PMOB

Marcelo Teixeira
Pinheiro Landim
1 vaga

Nicias Ribeiro (PSDB)

PPB

Suplentes

Jair Soares
Luciano Pizzatto
Nelson Marquezelli
Raimundo Colombo
Bloco (PMOBIPSD/PSLJPSC)
Eliseu Padilha
Fernando Diniz
José Luiz Clerot
Pinheiro Landim
Max Rosenmann
Roberto Valadão
Bloco (PPBlPL)
Flávio Derzi
BasílioVillani
João Ribeiro
Francisco Rodrigues
Nelson Meurer
Roberto Campos

José Linhares
Marconi Perillo (PSDB)
Moacyr Andrade

EnivaJdo Ribeiro
Felipe Mendes
Sérgio Naya

Bloco (PFLJPTB)

Ablardo Lupion
Carlos Melles
José Rocha
Paulo Cordeiro

Betinho Rosado
Cláudio Cajado
Luiz Braga
1 vaga

2 vagas

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

SiMoAbreu

PSOB

Ceci Cunha
Mário Negrornonte

Amon Bezerra
João Leão

PT
Alcides Modesto
José Pimentel

Ivan Valente
1 vaga
POT

Luiz Durão

1 vaga
Bloco (PUPSD/PSC)

Eujácio Simões

Elton Rohnelt

COMISSÃO ESPECIAL

Bloco (PSBJPMN)
1 vaga

Bosco França

Secretária: Ana Clara Serejo
Local: Selv. Ca11. Esp. - f.v:etrJ 11, Sala 100-a
Telefones: 318-755517063

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A ANALISAR A QUESTÃO
DO DESEMPREGO
Presidente: Miro Teixeira (POT)
1!! Vice-Presidente: sandro Mabel (PMOB)
2l! Vice-Presidente: Miguel Rossetto (PT)
3!! Vice-Presidente: Célia Mendes (PFL)
Relator: Carlos Alberto (PSOB»
Titulares

Suplentes
Bloco (PFLlPTB)

Benito Gama
Carlos Alberto (PSOB)
Manoel Castro
1 vaga

Álvaro Gaudêncio Neto
Carlos Magno
Félix Mendonça
Júlio César

DESTINADA A APRECIAR E DAR PARECER
SOBRE OS PROJETOS DE LEI N2 821195 DO
SR. DEPUTADO RENATO JOHNSSON,
QUE "REGULAMENTA A EMENDA
CONSTITUCIONAL N2 8195, E INSTITUI A
POL[TICA DE EXPLORAÇÃO DOS SERViÇOS
PÚBLICOS DE TELECOMUNICAÇÕES",
N2 2.648/96 DO PODER EXECUTIVO, QUE
"DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃQ DOS
SERViÇOS DE TELECOMUNICAÇOES,
A CRIAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃO
REGULADOR E OUTROS ASPECTOS
INSTITUCIONAIS" E DEMAIS APENSADOS
Proposição: PL 821195
Autor: Renato Johnsson
Presidente: Paulo Bornhausen (PFL)
1!! Vice-Presidente: Ibrahim Abi-Ackel (PPB)
2l! Vice-Presidente: Salvador Zimbaldi (PSOB)
3!! Vice-Presidente: Paulo Cordeiro (PTB)
Relator: Alberto Goldman (PMOB)
Titulares

Suplentes
Bloco (PFLlPTB)

PMOB
Albérico Filho
Eliseu Padilha
Sandro Mabel

3 vagas

PPB
Célia Mendes (PFL)
Francisco Silva
José Rezende

Cleonâncio Fonseca
2 vagas

PSOB
José Aníbal
1 vaga

AntOnio Balhmann
Roberto Brant

Arolde de Oliveira
Fernando Gonçalves
José carlos Aleluia
Luiz Moreira
Maluly Netto
Paulo Bornhausen
Paulo Cordeiro

Bloco (PMDBJPSD/PSL)
Aloysio Nunes Ferreira
Colbert Martins
Emel50n Olavo Pires
Henrique Eduardo Alves
Nan Souza
Ricardo Rique

Alberto GoIdman
Edinho Araujo
Edson Adrino
Germano Rigotto
Pedro lrujo
Rob5OnTuma

Bloco (PPBIPL)

PT
carlos Santana
Jair Meneguelli

Maria da Conceição Tavares
Miguel Rossetto
PDT

Fernando Zuppo

Miro Teixeira

Albérico Cordeiro
AntOnio Joaquirn Araújo
Aroldo Cedraz
José Mendonça Bezerra
Luciano Pizzatto
Marilu Guimarães
Philernon Rodrigues

Edson Queiroz
Ibrahim Abi-Ackel
Jorge Tadeu Mudalen
Pedro Corrêa
Ricardo Barros
Welinton Fagundes (PL)
5 vagas
PSDB

Bloco {PLlPSOJPSC}
Ronivon Santiago (PFL)

Pedro Canedo

Bloco {PSBIPMN}
Gonzaga Patriota

Arnaldo Faria de Sá
José Egydio
Júlio Redecker
Laprovita Vieira
Roberto Campos
2 vagas

1 vaga

Arnaldo Madeira
Marconi Perillo
Pedro Henry
Renato Johnsson
1 vaga

João Faustino
Luiz Piauhylino
Narcio Rodrigues
Nelson Marchezan
Salvador Zimbaldi
PT

Secretária: Maria do Amparo Bezerra da Silva
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-755517063

Jaques Wagner
Milton Temer
Walter Pinheiro

Arlindo Chinaglia
João Paulo
Miguel Rossetto

COMISSÃO ESPECIAL

POT
Airton Dipp

Fernando Ribas carli
PSB

Sérgio Guerra

Ricardo Heráclio
PCdoB

Proposição: PL-3.710J93

Sércio Miranda
Inácio Arruda
Secretária: Maria do Amparo Bezerra da Silva
Local: Servo Com. Especiais, Anexo 11, Sala 169-B
Telefone: 318-755517063

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

Autora: Marta Supllcy

Presidente: Maria Elvira (PMDB)
12 Vice-Presidente: Lindberg Farias (PCdoB)
22 Vice-Presidente: Jorge Wilson (PPB)
32 Vice-Presidente: Salvador Zimbaldi (PSDB)
Relator: Roberto Jefferson (PTB)
Titulares
Bloco (PFLJPTB)
Iberê Ferreira
Marilu Guimarães
Roberto Jefferson
Zila Bezerra

Fernando Gonçalves
Magno Bacelar
Ursicino Queiroz
1 vaga
Bloco (PMOBIPSD/PSL)
Fernando Gabeira (PV)
Lídia Quinan
1 vaga

Bloco (PPBlPL)
A1zira Ewerton (PSDB)
Jorge Wilson
1 vaga

Arnaldo Faria de Sá
Herculano Anghinetti
Wagner Salustiano
PSOB

Celso Russomanno
Salvador Zimbaldi
Tuga Angerami

OSmânio Pereira
Philemon Rodrigues (PTB)
1 vaga

PT
Jair Meneguelli
Nilmário Miranda

José Genoíno
Marta SupUcy
POT

Sérgio Carneiro

Titulares

Suplentes
Bloco (PFLIPTB)

A1dir Cabral
Carlos Alberto Campista
Claudio Chaves
Chico da Princesa
José carlos Vieira
Paulo Gouvêa
Zila Bezerra

Albérico Cordeiro
Antônio dos Santos
Arolde de Oliveira
João Carlos Bacelar
Luiz Braga
Maria Valadão
Osório Adriano

Adelson Salvador
AryKara
Barbosa Neto
Marcelo Teixeira
Mário Martins .
Max Rosenmann

Carlos Nelson
Fernando Gabeira (PV)
João Thomé Mestrinho
Nair Xavier Lobo
Paulo Ritzel
Rubens Cosac
Bloco (PPBlPL)
Arnaldo Faria de Sá
Cleonâncio Fonseca
Cunha Bueno
Cunha Uma
José Rezende
Pedro Canedo

Jarbas Lima
João Ribeiro
Roberto Balestra
Salatiel Carvalho
Welinton Fagundes
\Mgberto Tartuce
PSOB
Antônio Feijão
Jovair Arantes
Leônidas Cristino
Mário Negromonte
Pedro Henry

Ademir Lucas
Celso Russomanno
João Leão
Paulo Feij6
Simão Sessim
PT

Arlindo Chinaglia
GilneyViana
Paulo Bernardo

Carlos Santana
Nilmário Miranda
Pedro Wilson
POT
Fernando Zuppo

Renan Kurtz
VICente André Gomes

PSB
Gonzaga Patriota

PSB
Fernando Lyra

Autor: Poder Executivo

Presidente: Paulo Gouvêa (PFL)
12 Vice-Presidente: Gonzaga Patriota (PSB)
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Pedro Henry (PSDB)
Relator: Ary Kara (PMDB)

Bloco (PMOBIPSD/PSL)

Suplentes

Lindberg Farias (PCdoB)
Maria Elvira
1 vaga

DESTINADA A PROFERIR PARECER AO
SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO
DE LEI N2 3.710193 QUE "INSTITUI
O CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO"

Nilson Gibson
PCdoB

Raquel Capiberibe
Sérgio Miranda

Secretária: Maria Helena C. de Oliveira
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-68741706617067

Secretária: Edla Bispo
Local: Servo Com. Especiais, Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-7062/7061

Aldo Rebelo

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI
Ni 4.425194, DO SENADO FEDERAL, QUE
"PRoíBE A EXCLUSÃO DE COBERTURA
DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE
DETERMINADAS DOENÇAS EM CONTRATOS
QUE ASSEGURAM ATENDIMENTO
MÉDICO-HOSPITALAR PELAS EMPRESAS
PRIVADAS DE SEGURo.SAÚDE OU
ASSEMELHADAS· E DEMAIS
PROPOSTAS EM TRAMITAÇÃO NESTA
CASA QUE VERSAM SOBRE·
·PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE"
Proposição: PL-4.425194

Autor: Senado Federal

Presidente: Euler Ribeiro (PFL)
12 Vice-Presidente: Talvane Albuquerque (PFL)
2ll Vice-Presidente: Zulaiê Cobra (PSDB)
32 Vice-Presidente:
Relator: Pinheiro Landim (PMDB)

Titulares

Suplentes
Bloco (PFUPTB)

Ayres da Cunha
Euler Ribeiro
Iberê Ferreira
José Coimbra
Lima Netto
Roberto Jefferson
1 vaga

Claudio Chaves
Elton Rohnelt
Fernando Gonçalves
Luciano Pizzatto
Osvaldo Biolchi
Rogério Silva
2 vagas
Bloco (PMDBlPSD/PSL)

José A1demir
José Luiz Clerot
Marcelo Teixeira
3 vagas

Darclsio Perondi
Eliseu Padilha
Genésio Bernardino
José Pinotti
Pinheiro Landim
saraiva Felipe

Sérgio Guerra

JoãoColaço
PCdaB

Agnelo Queiroz

Jandira Feghali

Secretário: SiMo Sousa da Silva
Local: Servo Com. Especiais-Anexo 11. Sala 169-B
Telefones: 318-7061n062

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER SOBRE O
PROJETO DE LEI Ni 4.376193, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "REGULA A FALÊNCIA,
CONCORDATA PREVENTIVA E A
RECUPERAÇÃO DAS EMPRESAS QUE
EXERCEM ATIVIDADE ECONÔMICA
REGIDA PELAS LEIS COMERCIAIS
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"
Proposição: PL n' 4.376J93

Autor: Poder executivo

Presidente: José Luiz Clerot (PMDB)
12 VICe-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (PPB)
2ll Vice-Presidente:
3ll Vice-Presidente: Jarbas Lima (PPB)
Relator: Osvaldo Biolchi (PTB)

Titulares

Suplentes
Bloco (PFUPTB)

Benito Gama
Hugo Rodrigues da Cunha
Paulo Cordeiro
Roberto Pessoa

Augusto VIVeiros
Francisco Horta
Osvaldo BioIchi
Raul Belém
PUDB

Dilso Sperafico
Jorge Tadeu Mudalen (PPB)
José Luiz Clerot

Fernando Diniz
Gilvan Freire
Oscar GoIdoni
PPB

Bloco (PPBlPL)

Basilio Villani (PSDB)
Jofran Frejat
Luiz Buaiz
3 vagas

Cunha Bueno
Herculano Anghinetti
José Egydio
José Linhares
Pedro Correa
Talvane Albuquerque (PFL)

Adhemar de Barros Filho
Adylson Motta
Raimundo Santos (PFL)

Ibrahim Abi-Ackel
Jarbas Lima
Valdomiro Mager (PFL)
PSDB

Danilo de Castro
Jovair Arantes

Herculano Anghinetti (PPB)
Nelson Otoch
PT

PSDB

Márcia Marinho
Osmânio Pereira
Pimentel Gomes
Rommel Feijó
Vanessa Felippe

Ceci Cunha
Eduardo Mascarenhas
Elias Murad
Jovair Arantes
Zulaiê Cobra

Humberto Costa
2 vagas

Arlindo Chinaglia
Eduardo Jorge
Humberto Costa

Milton Mendes
Sandra Starling

PDT

Fernando Ribas Carli

Miguel Rossetto
Waldomiro Fioravante
PDT

Eurípedes Miranda

Fernando Lopes
Bloco (PL/PSD/PSC)

De Velasco

PT

Vicente André Gomes

PSB

Francisco Rodrigues (PPB)
PCdoB

Aldo Arantes
Secretária: Rejane Marques
Local: Serv. de Com. Esp. - Anexo li. Sala 169-8
Telefones: 318-687417067

Aldo Rebelo

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA AO ESTUDO DAS REFORMAS
POL(TICAS, DEVENDO PROPOR, DENTRE
ESTAS, A ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO ELEITORAL E MODIFlCAÇÕ~S NA LEGISLAÇÃO
ELEITORAL-PARTIDARIA, INCLUSIVE AS
NECESSÁRIAS A!-TERAÇÕES NA
CONSTITUIÇAO FEDERAL
Presidente: Mendonça Filho (PFL)
12 VIce-Presidente: Aracely de Paula (PFL)
22 Vice-Presidente: Jayme Santana (PSDB)
32 VICe-Presidente: Alzirà Ewerton (PSDB)
Relator: João Almeida (P.MDB)

Titulares

SUplentes
, Bloco (PFLJPTB)

Aracely de Paula
Bonifácio de Andrada (PPB)
Corauci Sobrinho
José Santana de Vasconcellos
Mendonça Filho
Paulo Gouvea
Vicente Cascione

Iberê Ferreira
Paes Landim
Pedrinho Abrão
Ricardo Barros
Roberto Pessoa
Rodrigues Palma
Vilmar Rocha

PMDB
João Almeida
Marcelo Barbieri
Nicias Ribeiro (PSDB)
Olavo Calheiros
Roberto Valadão
1 vaga

Barbosa Neto

secretária: Brunilde Uvlero Carvalho de Móraes
Local: Serv. Com. Especiais-Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-7067/6874

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A EXAMINAR OS PROJETOS DE
LEI, EM TRÂMITE NESTA CASA,
QUE VERSAM SOBRE MAT~RIAS RELATIVAS
AO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL,
REGULAMENTADORAS DO ART. 192 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL
Presidente: Gonzaga Mata (PMDB)
12 VICe-Presidente: Edinho Bez (PMDB)
22 Vice-Presidente: Marconi Perillo (PSOB)
32 VICe-Presidente: Viknar Rocha (PFL)
Relator: saulo Queiroz (PFL)

Bloco (PFUPTB)

PPB
Alzira Ewerton
Jarbas Uma
José Janene
Prisco Viana
Romel Anfzio

Arnaldo Faria de Sá
Cunha Bueno
José Unhares
Ricardo Izar
1 vaga
PSOB

Feu Rosa
Jayme Santana
Roberto Santos
SiMoTorres

Aécio Neves
Cipriano Correia
Paulo Feijó
2 vagas

PT
José Genoino
Padre Roque
Waldomiro FIOravante

João Paulo
Paulo Delgado
Sandra Starling

PDT
Enio Baccl
Eurípedes Miranda

Coriolano Sales
Matheus Schmidt
Bloco (PUPSIWSC)
Valdemar Costa Neto

PMDB

Gonzaga Mata

Jurandyr Paixão
Pedro Novais
SUas Brasileiro
PPB
Delfim Netto

Cunha Bueno
HercuJailo Anghinetll.
Laprovita Vieira
Márcio Reinaldo Moreira
Roberto Campos

Fetter Júnior
JoséJanene
Júlio Redecker
Osmar Leitão
PSOB

AntOnio Feijão
Fernando Torres
Octávio Elfsio
1 vaga

Firmo de Castro
Luiz Carlos Hauly
Marconi Perillo
Veda Crusius

PT

João Coser
Maria Conceição Tavares
Nedson Mlcheleti

José Pimentel
Luiz Gushiken
Vânio dos Santos
POT
Coriolano SaJes
Fernando Lopes

Márcia Cibilis VI8IlB

1 vaga

Francisco Horta

Bloco (PSBlPMN)

Eujáclo Simões
Bloco (PSBlPMN)

1 vaga

Sérgio Guerra

Haroldo Lima

SégIo Miranda

Ricardo Heráclio

PCdoB

PCdoB

Aldo Arantes

Antônio do vane
Marcos Uma
Paulo Ritzei
3 vagas

EdinhoBez
Germano Rigotto

Bloco (PLlPSIWSC)
Marquinho Chedid

Fernando Lyra

Augusto VIveiros
Efraim Morais
José Coimbra
Lima Netto
Moisés Upnik
Osório Adriano
Roberto Pessoa

Félix Mendonça
José C8rIos Aleluia
Manoel Castro
Ney Lopes
Paes Landim
saulo Queiroz
Vilmar Rocha

Chicão Brígido
Marisa Serrano
Maurício Requião
Tetê Bezerra
1 vaga

Suplentes

TituIaRS

1 vaga

Titulares

Secretário: Sílvio Sousa da Silva

LocáJ: Serv. Com. Especiais-Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-7061n052

COMISSÃO EXTERNA
DESTINADA A FAZER LEVANTAMENTO DAS
OBRAS INACABADAS DO GOVERNO FEDERAL
Coordenador: Deputado carlos Alberto (PSDB)
Albérico Cordeiro (PTB)
Cunha Bueno (PPB)
AroIdo Cedraz (PFL)
Fernando Ferro (PT)
Carlos Alberto (PSDB)
Simara Ellery (PMDB)
Secretário: José Maria Aguiar de Castro
ServIço de Comissões Especiais - Anexo I, Sala 169-B
Telefones: 318-7061n062

COMISSÃO EXTERNA
DESTINADA A ACOMPANHAR OS PROCEDIMENTOS RELATIVOS À DEMARCAÇÃO DAS
TERRAS INDíGENAS E ÀS QUESTÕES
DECORRENTES DESTE PROCESSO
Coordenador: Sarney Filho (PFL)
Benedito Guimarães (PPB)
Carlos Airton (PPB)
Davi Alves Silva (PPB)
Gilney Viana (PT)

Suplentes

A1zira Ewerton (PSDB)
Aníbal Gomes (PMDB)
Antônio Feijão (PSDB)
Cunha Uma (PPB)
Elton Rohnelt (PFL)

José Priante (PMDB)
Luiz Fernando (PSDB)
Pauderney Avelino (PPB)
Salomão Cruz (PSDB)

COMISSÃO EXTERNA
SEM ÔNUS PARA CÂMARA DOS DEPUTADOS,
PARA EXAMINAR, OS TERMOS E AS
CONDiÇÕES GERAIS DO PROCESSO DE
DESESTATIZAÇÃO DA COMPANHIA VALE DO
RIO DOCE - CVRD, INCLUSIVE OS DADOS E
DOCUMENTOS DISPONíVEIS NA CENTRAL DE
INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA,
DESIGNADA OFICIALMENTE
"SALA DE INFORMAÇÕES"
Proposlçio:

Autor: Presidência

Coordenador: Miro Teixeira (PDT)

TItulares
Salomão Cruz (PSDB)
Sarney Filho (PFL)
Sebastião Macieira (PSDB)
Silas Brasileiro (PMDB)

Secretária: Edla calheiros Bispo
Telefones: 318-7062n061

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
... :

Belém (PFL)
Socorro Gomes (PCdoB)
Tuga Angerami (PSDB)

COMISSÃO EXTERNA
DESTINADA A AVERIGUAR IN LOCO
A SITUAÇÃO D!= CONFLITOS DE TERRA
NA REGIAO DO PONTAL DO
PARANAPANEMA, ESTADO DE SÃO PAULO
Coordenador: Luiz Eduardo Greenhalgh (PT)

Coordenador: Gilney Viana (PT)
Luiz Fern{Uldo (pSPB)
Osmir Uma (PFL)
Pauderney Avelino (PPB) .
Socorro Gomes (PedoB)

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Serv. Com. Especiais - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-706617067

. COMISSÃO EXTERNA

.,

PARA, NO PERíODO DE 17-12-96 A 17-1-97,
PROMOVER LEVANTAMENTO DO PROCESSO
PRODUTIVO BÁSICO DA ZONA
FRANCA DE MANAUS
Proposlçio:
Coordenador: Antônio Feijão (PSDB)

Antônio Brasil (PMDB)
Jair Bolsonaro (PPB)
João Fassarella (PT)
Miro Teixeira (PDT)

~ecretário: Mário Drausio Coutinho
LocaJ: Servo Com. Especiais, Anexo 11, Sala 169-B
Telefone: 318-706617067

ServIço de Con1ssões Especiais - Anexo 11, Sala 169-8

AntOnio Brasil (PMDB)
Fernando Gabeira (PV)
Gervásio Oliveira (PSB)
Gilney Viana (PT)
Luciano Pizzatto (PFl)

Suplentes

Autor: Presidência

TItulares

Suplentes

A1oysioNunes Ferreira (PMDB)
Aldo Rebelo (PedoB)
Benedito Guimarães (PPB)
Antônio C. Pannunzio (PSDB)
Fernando Gabeira (PV)
Augusto carvalho (PPS)
Fernando Zuppo (PDT)
Corauzi Sobrinho (PFL)
Gervásio Oliveira (PSB)
Fernando Ribas carli (PDT)
Geraldo Pestana (PT)
Luiz r,uaiz (PL)
Nelson Marquezelfi (PTB)
Gonzaga Patriota (PSB)
Hélio Rosas (PMDB)
Paulo Urnli (PFL)
Sérgio Arouca (PPS)
Hélio Bicudo (PT)
Socorro Gomes (PCdoB)
Lamartine Posella (PPB)
Zulaiê Cobra (PSDB)
Pedro canedo (PL)
Philernon Rodrigues
Secretária: Fátima Moreira
Local: Servo Com. Especiais, Anexo 11, Sala 169-B
Telefone: 318-7063

·<f Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Federal
....

Via N..2. Unidade de Apoio 111. Praça dos Três Poderes. CEP 70165-900. Brasília, DF.

Revista de Informação Legislativa
Nº 133 - jan./mar. 1997
Leia neste número:
Carlos Frederico Marés de Souza FUho - O Direito Cons- sobre Direito do Mar de 1982 e os organismos internacionais por ela criados.
titucional e as lacunas da lei.
Semira Adler Vaisencher e Angela Simões de Farias Silvio Dobrowolski - Crime de omissão de recolhimento
Júri popular: algumas possibilidades de condenação ou
de impostos e de contribuições: aspectos constitucionais.
absolvição.
Kãtia Magalhães Arruda - A responsabilidade do juiz e
Cláudio Roberto C. B. Brandão - A importância da
a garantia de independência.
conceituação da antijuridicidade para a compreensão da A. Machado Paupério - Os irracionais de nossa
essência do crime: .
. democracia 111.
Osvaldo Rodrigues de Souza - Reflexões sobre os
Fernando Braga - Conservadorismo, liberalismo e socialinstitutos da transposição e transformação de cargos
democracia: um estudo de direito político.
públicos.
Álvaro Melo Filho - Resolução sobre passe: irracionaRicardo Antônio Lucas Camargo - O direito ao
Iidades e injuridicidades.
desenvolvimento, a sociedade ocidental e a sociedade
Fabiano André de Souza Mendonça - Democracia e
legalidade datributação na Constituição Federal de 1988.
tribal no caso brasileiro.
Cármen LClclaAntul'les Rocha - Sobre a súmula
Fernando Cunha JClnior - Suspensão condicional do
vinculante.
.
.
processo. Homicídio. Omissão de socorro.
Sérgio Sérvulo da' Cunha - Conflito possessório e posíPaulo José Leite Farias - Mutação constitucional judicial
tivismo ético. O agente público em face da decisão legal.
como mecanismo de adequação da Constituição
Antônio Carlos Moraes Lessa - Instabilidade e Econômica à realidade econômica.
mudanças: os condicionamentos históricos da política
Maria Coell Simões Pires - Reforma administrativa:
externa brasileira sob Geisel (1974-1979).
b
I"'
ófi
Marçal Justen Filho, Egon Bockmann Moreira e reflexões so a perspectiva po ltico-filos ca.
Eduardo Talamini _ Sobre a hipotecaJ·udiciária.
Jarbas Maranhão-O EstadistaAgamemnon Magalhães:
a Lei Antitruste e a Conferência do Clube Militar.
Maria Paula Dallari Bucci - Políticas públicas e direito
Roberto Freitas Filho _ A "f1exibiliza.ção" -da legalidade
administrativo.
.
Guilherme Silva Barbosa Fregapanl _ Formas
nas práticas conciliatórias na Justiça do Trabalho.
altemativas de solução de conflitos e a Lei dos Juizados Nuria Belloso Martín - Comunidades Europeas, Unión
Especiais Cíveis.
Europea y Justicia Comunitaria.
MarcílioToscano Franca Filho-AAlemanha eo Estado
Francisco Eugênio M. Arcanjo - Convenção sobre
de Direito: apontamentos de teoria constitucional
Diversidade Biológica e Projeto de Lei do Senado nO
comparada.
306/95: soberania, propriedade e acesso aos recursos
genéticos.
Carlos David S. Aarão Reis - A matematização do Direito
e as origens da Parte Geral do Direito Civil.
Vitor Rolf Laubé - A Previdência no âmbito municipal.
Jete Jane Floratl - A Convenção das Nações Unidas
Claudia de Rezende M. de AraCljo - Extrafiscalidade.
PARA fAZER SUA ASSINATURA DA RIL: Os pedidos deverão ser acompanhados de original do recibo de
depósito a crédito do FUNCEGRAF, Caixa Econômica Federal, Agência 1386, conta nla 920.001-2, operação
006; ou junto ao Banco do Brasil, Agência 0452-9, conta nS 55.560.204-4.
Assinatura para o ano de 1997. Periodicidade trimestral. Números 133 a 136: R$ 40,00.
Preencha o cupom abaixo e envie-nos hoje mesmo, juntamente com o original do recibo de depósito.
DESTINATÁRIO
Nome:
Órgão:
Unidade:
Endereço:
CEP:
Fones:

Cidade:

UF:

Pais:

Fax:

Outras informações pelos fones: 311-3575/3576/3579. Fax: 311-4258. E-MaU: ssetec@admass.senado.gov.br

"'III:::'II"~ Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Federal
Via N-2, Unidade de Apoio m. Praça dos Três Poderes. CEP 70.165-900. Brasília, DF.
11,•••,

Publicações
• Canudos e outros Temas (R$ 5,00)
Edição de 1994. Reportagens intituladas 'Canudos - diário de uma expedição', que deram
origem a 'Os Sertões', quinze trabalhos e duas 'cartas.

• Lei de Execução Penal e Legislação Correlata (R$ 7,00)
Edição de 1994. Lei n!! 7.210/94; Códigos Penal e de Processo Penal; Leis das'Contravenções
Penais, de Prevenção e Repressão ao Tráfico ilícito de Entorpecentes, e sobre Crimes Hediondos;
Resoluções da ONU sobre prevenção do delito e tratamento dos reclusos;

• Leis COlJ.lplementares à Constituição de 1988 (R$ 1,00)
Edição de 1992. Leis Complementares n!! 59/88 a 70/91.

• Manual de Padronização de Textos do CEGRAF (R$ 3,00)
Edição de 1992. Normas básicas de editoração para elaboração de originais, composição e
revisão.
'

• Regimento Interno do Semldo Federal (Resolução 93 de 1970) (R$ 7,00)
. Edição de 1995. Texto constitucional de 5 de 'outubro de 1988 com as alterações introduzidas
pelas Ecs n!! 1 a ·15 e ECRs n!! 1 a 6.

,

..;::." ,'::

:',

-.:' .'.

SENADO
FEDERAL

SECRETARIA
ESPECIAL
DE EDITORAÇÃO
E PUBLlCAÇOES

EDIÇÃO DE HOJE: 200 PÁGINAS

