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CONGRESSO NACIONAL
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Antonio Carlos Magalhães, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N222, DE 1998
Aprova o ato que renova a concessão da Rádio Marumby LIda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda curta na cidade de Florianópolis, Estado
de Santa Catarina.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 É aprovado o ato que se refere o Decreto slrf!, de 16 de maio de 1996, que renova, por dez anos,
a partir de 12 de novembro de 1993,.8.concessão outorgada à Rádio Marumby Ltda. para explorar, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda curta na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina.
Art. 22 Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federál, 25 de ma(ço de 1998. ''':' Senador Antonio Carlos' Magalhães, Presidente do
Senado Federal.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Antonio Carlos Magalhães, Presidente do
Senado Federal, nos te:rmos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
...

DECFtETO LEGISLATIVO N223, DE 1998

Aprova o ato que renova a concessão da Rádio Ouro Branco LIda. para explorar serviço' de radiodifusão sónora em onda média na cidade de Currais Novos, 'Estado
do Rio Grande do Norte.
O Congresso, Nacional
decreta:
• I I •
•
.'
2
Art. 1 E aprovado o ato a que se refere o Decreto s/rf!, de 11 de outubro de 1995, que renova, por
dez anos, a partir de 26 de abril de 1992, a concessão deferida à Rádio Ouro Branco Ltda. para explorar, sem
direito de exclusividade,selviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Currais Novos, Estado do
Rio Grande do Norte.
Art. 22 Este d~çreto legislativç> ,entra em vigor na data de sua publicação.
.
.
Senado Fedetàl;'25 de março'de 1998. '- Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente do
Senado Federal.
~

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Antonio Carlos Magalhães, Presidente do
Senado Federal, nos te.rm!3~ do art. 48, it~m,28, ~o Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N.2 24, DE 1998
.Aprova o ato que renova a concessão deferida à Rádio Monumental de, Aparecida LIda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Aparecida, Estado de São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 É aprovado o ato a que se refere o Decreto s/rf!, de 4 de novembro de 1994, que renova, por
dez anos, a partir de 11 de março de 1990, a concessão deferida à Rádio Monumental de Aparecida Ltda. para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Aparecida,
Estado de São Paulo.
Art. 22 Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 25 de março de 1998. - Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente do Senado Federal.
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CÂMARA DOS DEPUTADO·S·,
sUMÁRIO
do Ponto Final. ,Am~l1cio da visjta; à Casa de entidades defensqr~~os:direitos )IJl1Tlanos contrárias à indicaçãodo,.Gen. R!e,a~ Fayad para a
Subsecretaria ge, ~a~de do, E~~rçitq; Solicitação
à Presidência ~ ~erta·~ ~~rança da Casa
cont{a atos desrespeitosos .àjl'}~t~ição. Razões
dO ataque do or!l~r a D. Paulo Evaristo Arns......

07743

DALILA FIGlJEIREDO. .:....~F?articipação feminina na política eleitoral e partidária:.....................

07744

N2 35198 - Da Frente Parlamentar de Oposição, comunicando C/.ue o Bloco Parlamentar, rir.:
gimrmtalmente formado pelos partidos que espa:. ,
cifica, deixa de existir nésta data. uu.•.....•.•..•.••.•••• '· 07736

COLBERll~ARTINS ~'.~reocupação do
orador com c!eclarações do ~dor Antonio Car~(.~agalhãe~, P.residente do. p.enado Federal,
amenizan~o í" Wa.vicU1de d~ tr!lude. verificada durante vota~ó:qa; rf1fOímada,P.,r~y(dência Social
n.a.Câmara
dóS.QeRutadol:i••••:.:.:•.:........................
_
,..") ,
,: ", " l li:
•

07745

PRESIDENTE (Nilson Gibson) _ Inexistên::, .'
eia de quorum regimental para abertura da ses~' ...
são.• uuuuuuuuuu.~.~u.:.uuuuuu.u.;·uu.:.:uuuuuuuu.
".' "07737

SERJ\~IM.VENZON _ ftef9rrnulação de leis
relativas a ~1)~rg9s sociais~l1lo.~ fprma de combate ao desemprego.........;.:..·.•:.............................
I'

07746

WALT-6Fi1,PINHEIRO:.! Urgente irnplemenpelo Governo Federal, de.plano de carreira
para os ~lipi!l!~ rodoviários, f13gerl:\is.

07747

ELIAS I MURAD _ Apfauso ao Presidente
Fernando Henriqtíe Cardoso pêlo' posicionamento contra a c1éscriminação do uso de drogas. .......

07747

1 - ATA DA 301 SESSÃO, DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS, EXTRAORDINÁRIA, MATunNA, DA 41 'SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 50' LEGISLATURA;' EM 25 DE,
MARÇO DE 1998
1- Abertura da séssio
11 - Leitura e assinatura da ata da sessão
anterior

,

111- .Leitura do expediente
,

•

OFíCIO

PRE$IDENTE

(~eráélito~~rtes>_ Leitura ..

,

JAIR BOLSONARO _ Revogação, pelo '.
Congresso Argentino, da Lei da Anistia e da Lei

>

•

•

,

'C "

•

r

,
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':.

\
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1 ,

I

~
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de 1996, 502-A, de.·1997, e 65-A; dé1995.uuu.:.•..'Ó7738
IV,":" BREVES COMUNICAÇÕES
" ". .

PRESIDENTE (Nilson Gibson) _ Convoca- . ,
ção dos Deputados ao plenário para início daOr-'
dem do Dia
"
07743

•

~

'~

'_

~

de atos da' Mesa sobre constitl.!ição dá ComisSõ-.
es Especiais destinadas a proferir parecer' às', '
Propostas 'de Emendá à ConstitlJiÇaq nOs 383-1\,,' , ".

NILSON GIBSON _ Necessidade de mai~·,
res esclarecimentos do Ministério. da,' 'Fazenda "
acerca do não"pagamento de .débitos do Banco, c..'Nacional par~ com o asnco Central....uuuuuuu.,i~~j'. '07738
JOSÉ GENOíNO _Decadência na presta.; l , .
ção dos serviços públicos no País•.;.....u..u.u.• :,L... , 07739
ADHEMAR DE BARROS FILHO _ R~ó~'}o' ,
nhecimento do esforço do Ministro Carlos AlbiJ.:(!·:
querque, da Pastada Saúde~ Votos de sucessó~ ;,'
aofutiJro Ministro José Serra na luta contra a cri.;j é.'
se no setor de saúde pública,.eao futuro Ministr'p,v. .
da Pasta da Indústria, do Comércio e do Turisr;no.k·
"
Embaixador José Botafogo Gonçalves. uuuuU"·P."··i·.0774~
B. sÁ _ Apelo ao Governo Federal para. inclusão do Estado do Piauí nos benefícios do Pro,;.
grama de Transposição das Águas do rio São·
Francisco e para viabilização da hidrovia do Paro.
naíba. uu..u..u.u.u u
:...... 07742

I

..

~

1

~.~.~

.;~.'J

EULER RIBEIRO _ 'Cdrivehiência de privatização grp.~~~li;1á<tí=fêlrêmó~~)~~0 Governo Federal. Satisf~ç~~ do oj"adot't~~ o acolhimento,
pelo SuprértlóTrjbunal Feàéfat,'de ação direta de
inconstitu~ç~dHCfáde movidà :.i ~!o Governador
I\mazonirld 'Mêndes, do' EStat/o do Amazonas,
bantrá a redução dos incentivos fiscais para a
instalação. de ~~dústrias mr ~?~~ Franca de Manaus
,
I.~.,...........................

07748

I'" .CONFÚCIO MOURA·....:. Assassinato de médicos diretdresde estabeleelmMto de saúde pú~ica: no Estado do Rio de Janeiro. Caráter perverso do p(it13,rio de escolha.de enfermidade p,ara
internação hospitalar. Elogips-s.o ex-Ministro,Csrlos Albuq~~-que, da Pasta da'Saúde, pela tlillJtsttiva de descentralização da ,gestão dos seNiços
de saúde., 'r'
,
~.......

07749

JOÃO- COSER _ Preoc:upação com -a.problemática do sistema de sa.LÍ~ pública brasileira.
Greve dos servidores da área ele saúde do'Espírito Santo:.Maior empenho. do Governo il1aderal
na IiberaçãQ,de recursospittaQ combate ao Stlrto
de dengue·no estado
,:..t.l
; ..;lOo',k'.....

07749

.

'
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ROLAND LAVIGNE _ Críticas à nomeação
do Senador José Serra para o Ministétio da Saúde. Contrariedade à prorrogação da CPMF..........
PRESIDENTE (Nilson Gibson) _ Convocação dos Deputados ao plenário para início da ar.
dem do D·la
AUGUSTO CARVALHO _ Falta de providências do Ministério dos Transportes quanto a
denúncias de irregularidades na Direção. do
DNER. Necessidade de solicitação, pelo'Govemo
Federal, do auxnio da UriKiáde de Emefgência
Antiincêndios da ONU para combate ao fogo nas
florestas do Estado de Roraima
~ ;.........
PRESIDENTE (Nilson GibSon) _ COnvocação dos Deputados ao pleriário pa{a início da Or.
.
dem do DI'a
ELCIONE BARBALHO' _ Realização, em
Belém, do Encontro de Primeiras-DamasdosMu-'

............................................................
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07751.

tionamento acerca da pretendida regulamentação
da programação das emissoras de televisão........
LAPROVITA VIEIRA _ Escalada da violência no País. Necessidade de elaboração de propostas atinentes às reformas tributária e do Estado e a questões sociais.

07751

MARTA SUPLlCY - Críticas às propostas
governamentais para a educação. A autonomia
das escolas como prioridade do PT para aadmh ,
nistração do Estado de São Paulo. '
,............
9H57
INÁCIO ARRUDÀ. ~ Preocup~ção do ora:dor com o processo de privatização da Compa-,
nhia de Eletricidade do Ceará _ COELÇE.
07758

07752'

07759'

07750

JOSÉ COIMI;3RA _Carta de 'D~ ApareCida
Donjzete sobre desemprego na cidade de Franca, Estado de São Paulo.

07756

07757

;
:......
nicípios do Estado do Párá..:
LUIZ PIAUHYLlNO..:.'~k)gios ao PresidentQ
Fernando Henrique CardOSo pela .indicação do
Senador José Serra para a'Pasta da Saúde:.......
brisa
.
. '
ETEVALDA GRASSI "DE MENEZES _'
fesa de atendimento, pelo' Góverno Federal, dos
pequenos e médios agricultores com· n!'veis de
endividamento superiores.ao limite inicialniente fixado para renegociação
:, :
'..:....... Q7'1sa
PAULO LUSTOSA':' 'Despropósito d()'cahcelamento, pelo Ministério ,da Administração' e
Reforma do Estado _ MARE, de concorrênciapública para contratação de empresa destinada à
prestação de serviç() de, $80,de aos servidores da'
Pasta. Equívoco da manobra, ministerial~ra.
contratação do Grupo E~~l,Itivo de AssistêilCia
Patronal_ GEAP,'sem a nec8ssária exigênci8Ié-.
gal do certame. ReclaÓl~Q contra pIá{ii9: ~ ,
proposituras de iniciativa Parlamentar pelo Roder
,
:.:.~.~.. ~
: :~.~.. . ~7754
Executivo
PRESIDENTE (Nilson-Gibson) _ Coilvocação dos Deputados ao plenário para início da Ordem do Dia
:..,'.,:
,.: 07755

SOCORRO GOMES - Constituição de cOmissão Especial para análise da execução de
convênios firmados. entre instituições de pesquisa
brasileiras e estrangek!3~. Ameaça de f~hamento, pelo Banco Central,. de agências do Banco'd,o, '
E tado d P á BANPAÀÁ
., . .
07760
s, ~ ar ,
~
:.~
~...
,, ,
JOAO PAULO ~ Transformação do Bloco
de Oposição em Frente de Oposição....................
07761
ARY KARA _TranScurso do 1OOº aniversá-' .
rio do nascimento do D13putaçlo Diogo Basto~.~ .
do 3511 aniversário de fLJndação do Li()ns. Çlube
de Pindamonhangaba, Estádo de $ão Paulo. tlr.gente composição das'do,missões térpáticàs d~s-'
finadas à' apresentação .dá próposta~ p~ra regu~
làmentação do Código de Trânsito Brasileiro.
Conveniência da inclusão de' representantes da
sociedade civil na composição das' referidas' comissões. ,Êxito'·-doç.CohQresso da Associação
Paulista de Municípios, realizado em São Paulo. ~. 07762'
MURILO DOMINGOS'...:. Cómieniencia' de' . ',".' "
criação de poder marítimo no País,' con'lpreen~
dendo as Marinhas Mercante e de, Guerra; os' .
complexos portuários e a·indústria nav.al..............
07764
PRES1DENTE (Michel Temer) _ Convocação dos Deputados ao plenário para início da Ordem do Dia;·
·
~~: ; :
' . 07766

JOSÉ ·ALDEMIR _ Gr;eye dos professo"'$", .
de universidades federais
~
,...... 077&5

SIMÃO SESSIM _ Problemática dó aumen~ " ..
to do desemprego no País.
. 07'166'

CESAR BANDEIRA ~,Repúdio às crítiCas
sofridas pelo 'Líder do Partido da Frente Liberal_
PFL, Deputàdo Inocêncio Oliveira. Apoio à criação do Ministério da Habitação e Saneamento :

MOISÉS L1PNIK _ Apelo ao Presidente
Fernando' Henrique Cardoso' para urgente adoção de medida de combate ao incêndio no Estado de Roraima.

"07752'

oe.:

CARLOS APOLlNÁRIO _ Ma:nifestação de
voto favorável à aprovação', no-âmbito da Comiasão de Ciência e Tecnologia, 'Comunicação e Informática, do-:projeto de lei regulamentador das
rádios comurlitéiias. Ineficiência da Delegacia do
Ministério daS' Comunicações' de São Paulo para
fiscalização das. rádios piratas no estado. Ques-

07756

IVAN VALENTE _ Apresentação, pelos
partidos da Oposição, do Plano Nacional de Educação da Sociedade Civil. Críticas ao Plano Nacional de· Educação encaminhado pelo Governo
Federal. ..
PAULO PAIM _ Relatório do Departamento
de Estado dos Estados Unidos sobre direitos hu-

07768

07768
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manos e direitos dos trabalhadores. Urgente
apreciação do Projeto de Lei n. 1I 1/9S, referente
ao salário mínimo.
LUIZ ALBERTO _ Transcurso do Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial
_ 21 de março. Sucesso da jomada anti·racista
promovida pelo movimento negro do Estado da
Bahia.

On69

07769
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PRESIDENTE (Michel Temer) _ Continuação da votação, em primeiro tumo, do substitutivo
do Senado Federal à Proposta de Emenda à
Constituição n.II 33-I, de 1995, que modifica o sistema de previdência social, estabelece normas
de transição e dá outras providências...................

07n7

PRESIDENTE (Michel Temer) _ Votação
da Emenda Aglutinativa n. 1I 48.

on79

Usou da palavra o Sr. Deputado ARNALDO
MADEIRA.

07780

ARNALDO FARIA DE SÁ _ Questão de ordem sobre tramitação da Emenda Aglutinativa n.!!
48, em caso de sua aprovação.

On80

UBIRATAN AGUIAR _ Falecimento do exPrefeito José Batista Filho, de Cedro, Estado do
Ceará.....................................................................

omo

RONALDO PERIM (Pela ordem) _ Pedido
de suspensão da sessão devido ao atraso do início da Ordem do Dia..............................................

07n1

PRESIDENTE (Michel Temer) _ Resposta
ao Sr. Deputado RONALDO PERIM.

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

On80

Om1

PRESIDENTE (Michel Temer) _ Retomo
ao Senado Federal de dispositivos da proposta
de reforma previdenciária modificados pela Casa.

On80

AÉCIO NEVES (Pela ordem) _ Solicitação
à Presidência de encerramento dos trabalhos nas
Comissões Permanentes.

On81

PRESIDENTE (Michel Temer) _ Atendimento ao pedido do Deputado Aécio Neves.........

07781

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

07781

MARCELO DÉDA (Pela.ordem) _ Solicitação à Presidência de reconsideração da decisão
proferida em questão de ordem apresentada pelo
Deputado Miro Teixeira.

07782

PRESIDENTE (Michel Temer) _ Atendimento à solicitação do Deputado Marcelo Déda. .

On82

HUMBERTO COSTA (Pela ordem) _ Aditamento ao pronunciamento do Deputado Marcelo
Déda
,..............................

07782

PRESIDENTE (Michel Temer) _ Concessão aos Líderes partidários do tempo de um minuto para encaminhamento da votação das matérias.

07782

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs: Deputados L1NDBERG FARIAS, COLBERT MARTINS, LUIZ
BUAIZ, ALEXANDRE CARDQSO, GERSON PERES, JANDIRA FEGHALI, SÉRGIO CARNEIRO,
JAIR MENEGUELLI, SIMARA ELLERY, AYRTON XEREZ.

07782

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

On84

V - ORDEM DO DIA
JOSÉ ALDEMIR (Pela ordem) _ Adoção,
pela Secretaria Especial de Política Regional, de
medidas de combate ao incêndio florestal no Estado de Roraima.

07n3

PRESIDENTE (Michel Temer) _ Votação
de requerimento sobre constituição de Comissão
Extema para investigação das condições de funcionamento do sistema de segurança de vôos
domésticos na região da Grande São Paulo e cidades circunvizinhas.

07n3

Usaram da palavra para encaminhamento
da votação os Srs. Deputados DALILA FIGUEIREDO, IVAN VALENTE.

07n4

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados WAGNER ROSSI, COLBERT MARTINS, DALILA FIGUEIREDO, JOSÉ LOURENÇO, GERSON PERES.......................................................................
PRESIDENTE (Michel Temer) _ Aprovação
do requerimento.

oms
oms

ARNALDO FARIA DE SÁ (Pela ordem) _
Supressão do caput do art. 14 da Emenda Aglutinativa n.!! 48 apresentada à proposta governamental de reforma previdenciária.

07nS

MIRO TEIXEIRA _ Questão de ordem sobre a validade dos destaques e emendas aglutinativas apresentados pelo Bloco de Oposição em
face da criação da Frente Parlamentar de Oposição.........................................................................

07n6

PRESIDENTE (Michel Temer) _ Resposta
à questão de ordem do Deputado Miro Teixeira...

Om6

LUCIANO PIZZATIO (Pela ordem) _ Criação, pela Comissão de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias, de grupo especial de
trabalho destinado ao combate às queimadas e
incêndios florestais na região Norte.

Om7

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados pAULO
BORNHAUSEN, RONALDO CEZAR COELHO,
JAIR MENEGUELLI, COLBERT MARTINS.. PAULO BORNHAUSEN, COLBERT MARTINS, AYRTON XEREZ, ODELMO LEÃO, SÉRGIO' CAR-
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NEIRO, JANDIRA FEGHALI, PAULO BORNHAUSEN.
Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ
.'.. ~..................
Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados AYR·
TON XEREZ, ARNALDO FARIA DE SÁ, PAULO
BORNHAUSEN, COLBERT MARTINS, JAIR MENEGUELLI, AYRTON XEREZ, ARNALDO FARIA
DE SÁ, PAULO BORNHAUSEN, SÉRGIO CARNEIRO, ODELMO LEÃO, AYRTON XEREZ,
JANDIRA FEGHALI, ARNALDO FARIA DE SÁ,
JAIR MENEGUELLI, ARNALDO FARIA DE SÁ,
ODELMO LEÃO, PAULO BORNHAUSEN, ARNALDO FARIA DE SÁ, AYRTON XEREZ, RONALDO CEZAR COELHO, JANDIRA FEGHALI,
ARNALDO FARIA DE SÁ, PAULO BORNHAUSEN, JAIR MENEGUELLI,' ODELMO LEÃO, ARNALDO FARIA DE SÁ, AYRTON XEREZ, PAULO BORNHAUSEN, ODELMO LEÃO, AYRTON
XEREZ, ARNALDO FARIA DE SÁ, ODELMO
LEÃO, COLBERT MARTINS, RONALDO CEZAR
COELHO, JANDIRA FEGHALI, ARNALDO FARIA DE SÁ, JAIR MENEGUELLI, PAULO BORNHAUSEN, ODELMO LEÃO, JANDIRA FEGHALI, AYRTON XEREZ, ODELMO LEÃO, PAULO
BORNHAUSEN, ARNALDO FARIA DE SÁ, AYRTON XEREZ, ARNALDO FARIA DE SÁ, INOCÊNCIO OLIVEIRA, RONALDO CEZAR COELHO, ARNALDO FARIA DE f3Á
:..........
ALEXANDRE CARDOSO (Pela ordem) _
Necessidade de estabelecimento, pela Presidência, de tempo de duração do processo de,votação
:..............

07784
07784

07784
,

t

'I

07786

Usaram da palavra para orientação das .
.'0'
respectivas bancadas os Srs. Deputados JANDIRA FEGHALI, MARIA LAURA, JAIR MENEGUELLI, RONALDO CEzAR COELHO, ARNALDO FARIA DE SÁ, DARCíSIO PERONDI, JANDIRA FEGHALI.
0778.7
Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado JORGE WILSON
.

07787

Usaram da palavra para orientação' das
respectivas bancadas os Srs. Deputados MAHIA
LAURA, MARTA SUPLlCY, MARIA LAURA, JAIR
MENEGUELLI, ALDO ARANTES
.

07787

JAIR MENEGUELLI (Pela ordem) _ Solicitação à Presidência de informação sobre as votações da presente sessão
.

07787

PRESIDENTE (Michel Temer) _ Resposta
ao Deputado Jair Meneguelli. Anúncio de reunião
com os Líderes partidários para exame de aspectos da obstt:t!ção do processo de votação pelos
partidos oposicionistas
.

07787
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ALDO ARANTES (Pela ordem) _ Solicitação à Presidência de estabelecimento de tempo
para conclusão das votações.
PRESIDENTE (Michel Temer) _ Resposta
ao Deputado ALDO ARANTES.
AÉCIO NEVES (Pela ordem) _InadmissibiIidade de interferência de Lideranças nas decisões da Presidência. Usaram da palavra para orientação das respectivas bancadas os Srs. Deputados SÉRGIO CARNEIRO, JAIR MENEGUELLI,
COLBERT MARTINS, JANDIRA FEGHALI, JAIR
MENEGUELLI, .JOSÉ PINOTII, JANDIRA FEGHALI, JAIR MENEGUELLI, INOCÊNCIO OLlVEIRA, SÉRGIO CARNEIRO, ARNALDO FARIA DE
SÁ, JAIR MENEGUELLI........................................
_ . PRES~DENTE (Michel Temer) _ Prorroga-çao da sessao........................................................

07788
07788

07788
07789

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados RONALDO CEZAR COELHO, ARNALDO FARIA DE
SÁ, JANDIRA FEGHAlJ; JAIR MENEGUELLI,
INOCÊNCIO OLIVEIRA, JANDIRA FEGHALI,
JAIR MENEGUELLI............................................... 07789
Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ................................. 07789
Usaram da p,a:!~vra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados JAIR
MENEGUELLI, SÉRGlà CARNEIRO, ARNALDO
FARIA DE SÁ
~ ..:
;..........................07789
"Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado ODíLlO BALBINOTII. ....

07789

Usaram da palavra para orientação das
respectiva!:! l;>ancad,as ,os Srs. Deputados JAIR
MENEGl1ELl~I, INOCÊNCIO OLIVEIRA, JAIR
MENEGUELLI, ARNALDO FARIA DE sÁ, JAIR
MENEGUELLI, ARNALDO FARIA DE sÁ, JAIR
MENEGUELLI
.'..:.:..:
.

07790

PRESIDENTE (Michel Temer) _ Encerra..
mento da votação
Rejêição da emenda
..
PRESIDENTE (Michel Temer) _ Votação
da Emenda Aglutinativa n. Q 38
:
.
U~óü da palavra o Sr. Deputado ARNALDO
MADEIRA
.
. . Relator da matéria
.
Usou -da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado JOSÉ PINOTII, autor da
emenda
.

07790
07790
07795
07795

07795

PRESIDENTE (Michel Temer) _ Saudação
aos Parlamentares de Moçambique presentes no
plenário :~,
:
.

07796

USOJJ ,da palavra pela ordem, para registro
de voto, o ,sr. Deputado VICENTE ANDRÉ GOMES
.

07796
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Usaram da palavra para .orientação das
respectivas bancadas os Srs., Deputados L1NOBERG FARIAS, SÉRGIO AROUCA, JANDIRA
FEGHALI.
Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado PAUDERNEY AVELI~.O.
Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados FERNANDO LOPES, LUIZ BUAIZ; JOSÉ PINOTTI,
HUMBERTO COSTA, ODELMO LEÃO, DARCíSIO PERONDI, AÉCIO NEVES, INOC~NCIO
OLIVEIRA, RONALDO CEZAR COELHO.
Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado IVANDRO CUNHA LIMA.
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PRESIDENTE (Michel Temer) _ Resposta
~
_.......
ao Deputado ODELMO LEÃO

07800

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados ODELMO LEÃO, HUMBERTO COSTA, INOC~NCIO
OLIVEIRA, JOSÉ PINOTTI, ODELMo" LEÃO,
HUMBERTO COSTA, DARCíSIO PERONDI. ......

07801

GERSON PERES (Pela ordem) _ Solicitação aos Deputados de comparecimento ao plenário para apreciação da Ordem do Dia.

07801

07798

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados HUMBERTO COSTA, ODELMO LEÃO, GERSON PERES, DARCfslO PERONDI, PAULO ROCHA. .....

07801

07798

Usaram da palavra pela ordem, para registro de voto, os Srs. Deputados JOSÉ LUIZ CLEROT, PAULO L1MA................................................

07801

07798

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados COLBERT MARTINS, ROMMEL FEIJÓ.......................

07801

DARCíSIO PERONDI (Pela ordem) _ Solicitação aos Deputados do comparecimento ao
plenário para apreciação da Ordem do Dia. .........

07801

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados INOC~NCIO OLIVEIRA, JOSÉ PINOTTI, HUMBERTO COSTA, GERSON PERES, PAULO ROCHA,
INOC~NCIO OLIVEIRA, COLBERT MARTINS....

07801

Usaram da palavra pela ordem os Srs. Deputados ALEXANDRE CARDOSO, GERSON PERES, FERNANDO FERRO, GERSON PERES,
DARCíSIO PERONDI.

07802

Usou da palavra para orientação da respectiva bancada o Sr. Deputado PAULO ROCHA.

07802

Usaram da palavra pela ordem os Srs. Deputados GERSON PERES, PAULO ROCHA. ......

07802

07799

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado UDSON BANDEIRA. ......

07802

07800

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados ODELMO LEÃO, JANDIRA FEGHALI, DARCíSIO PERONDI.

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados JANDIRA FEGHALI, COLBERT MARTINS, SÉRGIO
CARNEIRO, PAULO ROCHA, ODELMO LEÃO...

07803

07800

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado CLÁUDIO CAJADO........

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado PAULO ROCHA................................................

07803

"07800

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado ÁLVARO GAUD~NCIO
NETO.....................................................................

07803

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputad9s JOSÉ
MACHADO, AGNELO QUEIROZ, INOC~NCIO
OLIVEIRA, WALTER PINHEIRO, INOC~NCIO
OLIVEIRA, WALTER PiNHEIRO...........................

07803

Usou da palavra para orientação da respectiva bancada o Sr. Deputado HUMBERTO
COSTA
:............
Usaram da palavra pela ordem, para registro de voto, os Srs. Deputados EFRAIM MORAIS,
PINHEIRO LANDIM, CIRO NOGUEIRA.
Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados JANDIRA FEGHALI, ODELMO LEÃO, MARIA ELVIRA,
JANDIRA FEGHALI, AYRTON XEREZ, ODELMO
LEÃO, INOC~NCIO OLIVEIRA, AYRTON XEREZ, MARIA ELViRA............................................
Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, a S'" Deputada MARIA ELVIRA..........~...
Usou da palavra para orientação da respectiva bancada o Sr. Deputado AYRTON XEREZ........................................................................
ALDO ARANTES (Pela ordem) _ Convite
aos integrantes da Frente Parlamentar de Oposição para a solenidade de abertura do Encontro
Nacional de Vereadores e Deputados Estaduais
do PCdoB.
Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados ODELMO LEÃO, HUMBERTO COSTA.
Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado AGNELO QUEIROZ. ......

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados SÉRGIO CARNEIRO, ODELMO LEÃO, JOSÉ PINOTTI............................................................................
ODELMO LEÃO (Pela ordem) _ Solicitação
à Presidência de informação sobre o horário de
reinício das votações.

07796
07797

07797

07799
07799

07799

07799

07800

07800
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PRESIDENTE (Michel :Temer) _ Encerra.
mento da votação•.•..•...........:
..

07803
07803

Usaram da palavra pela ordem, para registro de voto, os Srs. Deputados WALDOMIRO
FIORAVANTE, HERMES PARCIANELLO.•••••.•....

07808

Rejeição da emenda

VI- ENCERRAMENTO
2 - ATA DA 31' SESSÃO, DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS, DA 41! SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 50' LEGISLATURA, EM
25 DE MARÇO DE 1998

I - Abertura da sessão
11 - Leitura e assinatura da ata da sessão
anterior

111- Leitura do expediente
IV - Pequeno expediente
JOSÉ GENOíNO - Reflexos sociais da degradação das instituições políticas brasileiras. Artigo do orador sobre reeleição e barganha política.

07813

INÁCIO ARRUDA (Pela ordem) - Registro
devoto......................•......•..••..................•..............

07815

VANIO DOS SANTOS (Pela ordem) - Registro de voto. .
..

07815

ADHEMAR DE BARROS FILHO _ Editorial
do informativo 11 Glornale, do Estado de São
Paulo, referente à visita do Primeiro Ministro italiano, Romano Prodi, ao Brasil.
.

07815

PADRE ROQUE - Protesto contra a proposta govemamental de reforma da Previdência
Social, em votação na Casa......•....•...•..................

07815

PAULO LUSTOSA - Registro de voto. Empobrecimento do semi-árido nordestino. Descaso
..
governamental pela região

07815

FERNANDO ZUPPO - Papel das organizações sociais no aperfeiçoamento do serviço público
.

07817

BENEDITO GUIMARÃES - Transcurso do
1222 aniversário de fundação do jomal A Província
doPará•.................................................................

07818

LUIZ MOREIRA - Excelência do serviço de
assistência jurídica prestado pelo Exército brasileiro. Cumprimentos ao Deputado Paulo Paim
pela retirada de projeto de lei sobre a fixação de
limite mínimo de distância entre templos de diferentes religiões
.

07818

PAULO PAIM (Pela ordem) - Esclarecimentos sobre retirada, pelo orador, de projeto referente a limite de distância mínimo entre templos
religiosos. Manifestos da Frente Parlamentar de
Oposição
.

07818

VANia DOS SANTOS - Apresentação de
relatório de debates com diversos setores da sociedade envolvidos com segurança bancária.......

07821
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VALDECI OLIVEIRA - Encaminhamento
de solicitação à Presidência da Rede Ferroviária
Federal no sentido da renegociação das prestações dos contratos assinados por ex-ferroviários
para a aquisição de casas da empresa. Negociação do dissídio coletivo dos trabalhadores do setor de vestuário de Santa Cruz do Sul, Estado do
Rio Grande do Sul.

07822

ADÃO PRETTO - Destinação de maiores
recursos financeiros para os assentamentos rurais e para os pequenos agricultores.

07823

GONZAGA PATRIOTA
Excelência da
Administração Ângelo Rafael, no Município de
Sertânia, Estado de Pernambuco. Artigo "Centrai no Sertão do Brasil", do Jornal de Brasilla,
sobre o filme "Central do Brasil", realizado no
Município.

07823

PAULO PAIM - Pesar pela rejeição da
Emenda Aglutinativa oi 62 à proposta de reforma
da Previdência, sobre eliminação do limite do valor da aposentadoria.

07826

AUGUSTO VIVEIROS - Protesto contra o
desconto, pelo Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado - MARE, do Imposto de Renda na fonte, com base na soma dos
vencimentos de fevereiro e março, do salário
de funcionários públicos federais anteriormente
isentos.

07827

JANDIRA FEGHALI - Transcurso do 762
aniversário de fundação do Partido Comunista do
Brasil. Necessidade de correto equacionamento
dos problemas do sistema brasileiro de saúde
pública. ....•..................................................••.....•...

07827

ADYLSON MOTTA - Relatório das atividades desenvolvidas pelo Sr. Francisco Turra na
Presidência da Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB, no biênio 1996/1997.................

07828

SERAFIM VENZON - Insuficiência dos recursos governamentais destinados ao Plano de
Atendimento Básico - PAB, e à municipalização
da saúde. Anúncio da apresentação de projetos
de lei sobre obrigatoriedade da entrega ao paciente, pelos hospitais conveniados, de nota com
o valor do serviço médico-hospitalar a ser cobrado pelo Instituto Nacional do Seguro Social INSS, e sobre criação de cursos de graduação
em Odontologia.

07834

FERNANDO FERRO - Necessidade de
apreciação da medida provisória referente ao
processo de privatização do setor elétrico
brasileiro.

07836

WALTER PINHEIRO Situação de caos
no setor de saúde do País. Não-destinação da
totalidade dos recursos da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF)
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para o financiamento de ações e serviços de saúde. Protesto contra a pretendida prorrogação do
imposto.
07836
NILSON GIBSON - Congratulações com a
Igreja Católica pelo tema da Campanha da Fra~
temidade de 1998, "Fraternidade e Educação". '"
07838
MARÇAL FILHO - Objetivos da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil- CNBB, com a
Campanha da Fratemidade de 1988, sob o tema
"Fraternidade e Educação". Conclamação da sociedade para esforço em prol da melhora da educação no Pais.
07839
. ÁLVARO GAUDÊNCIO NETO - Solidariedade ao Govemador José Maranhão, da Paraíba, " .
pelas humilhações sofridas durante comemoração do aniversário do Senador Ronaldo Cunha
Lima, do Estado..................................................... 07839
ENIO BACCI - Protesto contra resolução
do Conselho Interministerial do Álcool - CIMA, .
sobre aumento da porcentagem do álcool misturado à gasolina
,
,.......... 07840
JOSÉ COIMBRA - Eleição do Desembargador Francisco Murilo Pinto para o cargo de
Grão-Mestre Geral do Grande Oriente do Brasil.
Participação dos maçons em fatos marcantes da
história brasileira. Realização, em 1997, do evento Compasso para o Futuro, em comemoração
ao 1752 aniversário da instituição
07840
LAEL VARELLA - Protesto·contra o lançamento do chamado Pacote Verde pelo Ministério
Extraordinário de Polftica Fundiária. Necessidade
de implantação de polftica agricola no Pais.
Apoio ao instituto da imunidade parlamentar para
processos por crimes de opinião, palavras e vqto, '.
: ', p7841
e não para crimes comuns
MARCIO FORTES - Defesa de discussão
e aprovação de projeto de lei,' de autoria do ora- .
dor, relativo à contratação, para estágio, de p~~.., .
soas não possuidoras de registro, na carteira prO-:"
fissional, de trabalho anterior
: ::.,\•.. 07843
MARTA SUPLlCY - Conclamação aos"·I;>e.:';
putados do Partido dos Trabalhadores de São
Paulo para comparecimento à prévia eleitoral 'do'
próximo dia 29 de março
:::'. 07843
NELSON MARQUEZELLI - Urgente i(m~
plantação do Programa Florestal Brasileiro. Conveniência da implementação de polftica de apoio'
à produção madeireira e da retomada de investimentos em reflorestamento no Pais. Excelêriti~
do trabalho desenvolvido pelo Presidente da So.:
ciedade Brasileira de Silvicultura - SBS, Sr. Nelson Barbosa Leite
: 07843
CANDINHO MATTOS - Efeitos da estabm-'
dade econômica, da politica habitacionalê,jda
ampliação da oferta e da demanda no preço ide

Março de 1998

venda e de aluguel de imóveis no Municipio do
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
SOCORRO GOMES - Fragilidade do sistema financeiro-brasileiro. Tratamento diferenciado
dispensado pelo Governo Federal para resolução
dos problemas financeiros das instituições
bancárias públicas e privadas. •.........................
WELlNTON FAGUNDES - Fortalecimento
do trabalho desempenhado pelas cooperativas
brasileiras com a implementação do Programa de
Revitalização de Cooperativas de Produção
Agropecuária - RECOOP......................................
JOSÉ PIMENTEL - Descomprometimento
das emissoras de televisão com os valores éticos
humanos. Oportunidade da regulamentação, pelo
Congresso Nacional, de dispositivo constitucional
relativo à programação das emissoras de rádio e
televisão.................................................................
EDINHO BEZ - Pauta de reivindicação a
ser apresentada pela Confederação Nacional da
Agricultura - CNA, em reunião dos paises componentes do Grupo de Caims, na Austrália, para
a liberalização do comércio agricola mundial.
ARY KARA - Transcurso do 852 aniversá'rio do 52 Batalhão de Policia Militar do Interior
General Júlio Marcondes Salgado, sediado em
Taubaté, Estado de São Paulo..............................
ITAMAR SERPA - Crescimento do número
de casos de tuberculose no Brasil e no mundo.
Urgente adoção, pelo Ministério da Saúde, de
ações de combate à doença.
NILMÁRIO MIRANDA - Descumprimento,
pela FundaÇão Nacional do índio - FUNAI, de decisão sobre reintegração de área dos maxacalis,
do Estado de Minas Gerais.
RUBEM MEDINA - Estudo da Federação
das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro FIRJAN, sobre geração de empregos no Estado.
Priorização, pelo Governo Federal, do ensino básico e técnico-proflSSionalizante............................
FAUSTO MARTELLO - Escolha do Senador José Serra para o Ministério da Saúde como
parte de acordo eleitoral. Expectativas em tomo
'do desempenho do novo Ministro.
FRANCISCO RODRIGUES - Pressões
exercidas pelo Governador Neudo Campos sobre
os Prefeitos dos Municipios atingidos pelo incêndio no Estado de Roraima, para repasse ao Departamento de Estradas de Rodagem - DER, dos
:ecursos emergenciais recebidos do Governo Federal.
PAULO ROCHA - Greve dos funcionários
da Fundação Nacional de Saúde em Belém,
Pará, em protesto contra i1icitudes cometidas pelo
Sr. Roberto Jorge Maia Jacob, Coordenador Re-

07844

07845

07846

07847

07848

07849

07849

07850

07850

07851

07853
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gional do órgão. Requerimento de informações
apresentado pelo orador para esclarecimento da
destinação dada às verbas repassadas à FNS
pelo Govemo Federal.
HAROLDO SABÓiA - Insuficiência dos recursos orçamentários do INCRA para assentamento de famnias de trabalhadores rurais sem
terra. Dados indicadores da ineficácia do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF. Prejurzos da receita tributária
advindos da política paternalista do Govemo Fernando Henrique Cardoso para com os setores
exportadores e os grandes empresários do campo. Defesa da implementação de reforma agrária
e de potrtica agrrcola vinculada à polrtica de
segurança alimentar.............................................

07853

07854
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tana. Anúncio de candidatura ao Governo do Paraná.
07865
ROBERTO VALADÃO (Pela ordem) - Pro-'
testo contra a proibição, por órgão do Governo;
Vitor Buaiz, de feitura de obras em templo da,
Igreja Católica no Municrpio de Castelo, Estado'
do Esprrito Santo
: 07868
JOSÉ MAUR(CIO (Pela ordem) - Inexistên-:
cia de déficit no sistema previdenciário brasileiro.
Coluna "Funcionalismo", do jomalista Lindolfo:
Machado, das edições dos dias 7, 8,13,16,18 e,
20 de março de 1998 do jornal Tribuna da'
Impr.n.a
, 07870
SÉRGIO CARNEIRO (Pela ordem) _ Pro-;
testo contra a ausência de mulheres no novo Mi-,
nistérlo COfll)06to pelo Presidente Fernando Henrique

SANDRO MABEL - Resultados de pesqui-

Cardoso................................................................... .

sa da Fundação Instituto Brasileiro de Geogra-

AGNELO QUEIROZ (Pela ordem) _ Trans-,

fia e Estatrstica - IBGE, sobre a expansão do
consumo e a melhora da qualidade de vida do
povo brasileiro. Importância da consolidação
do Plano Real e da moeda brasileira no cenário
int3macionaJ.

07856

USHITARO KAMIA - Alto rndice de desem.
prego no Pars

07856

MILTON MENDES .;. Conseqüências sociais da polrtica econômica do Govemo Federal.
Importância da candidatura de Lula à Presidência
da República para a implementação de projeto de
crescimento acelerado da economia nacional e
para o ataque à desigualdade e à exclusão social
no Pars. Resultados da pesquisa "Reestruturação
Produtiva e Emprego na Indústria de Santa Cata·
rina". Protesto contra a privatização de empresas
estaduais catarinenses. Proposta de novo modelo de desenvolvimento socia! e econômico para o
Estado de Santa Catarina
.

RICARDO BARROS - Criação do cargo de
gerente municipal durante gestão do orador
como Prefeito de Maringá, Estado do Paraná.
Realização de seminário internacional sobre o
assunto promovido pela Fundação Álvares Penteado, em São José do Rio Preto, Estado de São
Paulo. Convite para participação na Conferência
Habitat, em Jstambul, Turquia. ~xito nos projetos
administrativos Plano de Apoio ao Adolescente
Aprendiz, Lei, de Incentivo ao Esporte Amador e
Consórcio Il}termunicipal da Região Metropoli-

curso do 762 aniversário de fundação do Partido;
Comunista do Brasil
' 07878
CHICO VIGILANTE (Pela ordem) - Solicitação à Presidência de encerramento da sessão'
por falta de quorum para deliberação. Aumento:
do tráfico e do uso de drogas no Distrito Federal.,
Cumprimentos ao Secretário Roberto Aguiar pela
nomeação do Delegado Pedro Ribeiro como Se-,
cretário-Adjunto de Segurança Pública do Distrito
. 07879
Federal.
PRESIDENTE (José Maurrcio) - Procedên-I
cia da solicitação do Deputado Chico Vigilante.:
Garantia de uso da palavra aos Parlamentaresi
inscritos.

07880

PRESIDENTE (José Maurrcio) - Convoca-;
ção dos Srs. Deputados ao plenário para inrcio
da Ordem do Dia
, 07880

07857

V- Grande Expediente
VICENTE CASCIONE - Crise polrtico-institucional vivida pelo Parlamento brasileiro. Efeitos
da hipertrofia das atribuições do Poder Executivo.
Comodismo da sociedade brasileira diante da incapacidade de autocrítica e de discussão da realidade nacional.
,
.

07878

ALEXANDRE CERANTO (Pela ordem) i
Despedida do orador em face da reassunção doi
mandato pelo titular, Sr. Reinhold Stephanes.
• 07880
WALTER PINHEIRO (Pela ordem) - Repú-'

<fio às tentativas de minoração da gravidade dai

07862

fraude verificada durante votação da reforma da:
Previdência pela Câmara dos Deputados. Neces-i
sidade de resgate da dignidade do Congresso;
Nacional em reação aos excessos cometidos:
pelo Executivo
' 07880
,

,

CARLOS APOUNARIO (Pela ordem) - Fa-:
lência da classe média brasileira em conseqüên.:
eia da polrtica de juros altos. Necessidade dei
criação de linhas de crédito para o pequeno e:
médio empresário e de redução dos juros dos:
cartões de crédito e do cheque especial.

07881

WALTER PINHEIRO (Pela ordem) - Retificação de nome citado pelo orador em seu pro-:
nunciamento.

07881
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EURICO MIRANDA (Pela ordem) - Protesto
contra descumprimento, pelo Executivo, de acordo celebrado entre as Lideranças da Casa para
aprovação do projeto da Lei Pelé..........................
OSVALDO BIOLCHI (Pela ordem) - Inclusão na Ordem do Dia de proposituras sobre a
questão do crédito educativo. Conclamação dos
Deputados para apresentação de sugestões para
modernização da legislação sobre o instituto da
falência no Brasil.
PRESIDENTE (Michel Temer) - Convocação dos Deputados ao plenário para infeio da
Ordem do Dia.
JOÃO MENDES (Pela ordem) -Oportuna
,criação do Ministério da Habitação e Saneamento..
PRESIDENTE (Michel Temer) - Convoca'ção dos Deputados ao plenário para infcio da Ordem do Dia.
IVAN VALENTE (Pela ordem) - Lançame~
.to do livro "Estratégia dos Bancos Multilaterais
pâra o Brasil".

07882

07883

07884
07884

07884

07884
COLBERT MARTINS (Pela ordem) - Urgente alocação de recursos orçamentários para
combate à forte estiagem no Municfpio de Feira
de Santana, Estado da Bahia................................ 07885
PRESIDENTE (Michel Temer) - Convocação dos Deputados ao plenário para infeio da Ordem do Dia.
07888
ALDO ARANTES (Pela ordem) - Demora
na obtenção de quorum regimental para infcio da
Ordem do Dia. Caráter pernicioso da proposta
governamental de reforma da Previdência Social. 07886
COLBERT MARTINS - Questão de ordem .
sobre falta de quorum para infcio da Ordem do
Dia. Solicitação à Presidência de encerramento
da sessão;
;
:.. ' 07887
JOSÉ GENOíNO (Pela ordem) - Conveniência de encerramento da sessão em face da
. '07887
falta de quorum para del.°beraça-o.........................
., NILSON GIBSON (Pela ordem) - Contllldita ao pronunciamento do Deputado José Genorno...........................................................................
PRESIDENTE (Michel Temer) - Prosse~~
mento da sessão até obtenção do quorumneCàSSá~ para início da Ordem do Dia.
,' PADRE ROQUE (Pela ordem) - Documento elaborado pelo Ministério Extraordinário de PoIftica Fundiária sobre repressão ao movimento
social no campo......................................................
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (Pela ordem) - Predominância dos nomes dos Deputados
da base de sustentação do Governo no painel e1etrônico do plenário
;;.......
VI- Ordem do Dia
.

07887

07887

07888

07888
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PRESIDENTE (Michel Temer) - ContinuaçiO da votaçio, em primeiro turno, do SubstitutiYO do Senado Federal à Proposta de Emenda à
eon.tituiçlo na :J3,.1,de 1995, que modifica o 8istema de previdêncta 80CiaI e estabelece normas
de tran8içio.
. PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
de Requerimento de preferência para votação
. . Emendas Agfutlnativas nI's 63, 29, 60, 61,
, . . ordem.
Usaram da palavra para. orientação das
reIpeCtivas bancadas 08 Sr8. Deputados
COLBERT MARTINS, ALDO ARANTES,
ALEXANDRE CARDOSO, SÉRGIO CARNEIRO.
HUMBERTO COSTA - Questão de ordem
8Gbre prejudicialidade de destaques para votação
em separado em caso de rejeição ou aprovação
dai emendas aglutlnativas.
Uso.u da palavra para orientação da respectiva bancada o Sr. Deputado HUMBERTO
COSTA.
;.............................
PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta
à queItio de ordem do Deputado Humberto Cos-

ta.

~

~da pàtavra

para

07890

07890

07890

07891

07891

;:;........................... 07892
orientação da res-

pectlva bancada o Sr. Deputado DARCrSIO

PERONDI

:........

07892

AL~NDRE CARDOSO (Pela ordem) -

NpHca ao prOnunciamento.do 'Deputado Darcfaio Perond.
u..am'" da paJavra para orientação das
teIpectlVas bancadas Ó8 Sra. Deputados ANTO,NIO CARI,.OS PANNUNZIO, ROBSON TUMA,
SANDRO MABEL., GERSON .PERES, LUIZ
BUAI~

07892

07892

JOSÉ GENOrNO - Questão de ordem sobnt existência de
aglutinativas de autoria de Parlàmentares da base de sustentação do
Governo"
Usou da palavra para orientação da respectiva bancada o Sr. Deputado NELSON MAR-

emendas

OOEZELlI..

07892

. 07892
~ da palavra pela Ordem o Sr. Deputado
~ALDO MADEIRA
~
. 07893
'. PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta
à queItio de ordem do Deputado José Genofno.
07893
JOSÉ GENOrNO - Questão de ordem sobre • imediata votação doa destaques para votaçiO em eeparado em caso de retirada das emendai agIutInativas
~
. 07893
PRESIDENTE (MicheL Temer) - Resposta
àqueatlo de ordem do Deputado José Genofno.
07893
. PRESIDENTE (Michel Temer) - Aprovação
do requerimento
'::.:;....•.. 07893
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HUMBERTO COSTA (Pela orclem)- Pedido
,.•,••,'..................
de verificação de votação••,
PRESIDENTE (Michel TerntJrV-Deferit doped'd d D
d H -"'- C
I O· o eputa o . UHlUltJrtO osta..
men o
Usaram da pala'Vrápara oriehlação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados HUMBERTO COSTA, GERSON. PERES, ,ROBSON
TUMA, DARCfsIO· PER0NDI, SANDRO MABEL, JOSÉ PINOTTI,:iODELMO;LEÃO,
ANTON 10 CARLOS. PANNUNZIO, AGNELO

07893
07893
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TONIO CARLOS PANNUNZIO, HUMBERTO
COSTA, INOC~NCIO OLIVEIRA, HUMBERTO COSTA, ANTONIO CARLOS PANNUNZIO, HUMBERTO COSTA, PEDRO VALADARES, HUMBERTO COSTA, ANTONIO CAR- '
LOS PANNUNZIO, HUMBERTO COSTA, ANTONIO CARLOSPANNUNZIO, HUMBERTO
COSTA
:..................................................
PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerramento da votação.

07895
07896

QUEIROZ
,'~
: "........... 07893
SÉRGIO CARNEIRO (Pela ordem) ...'Inda.votação.· ,;07894
gação à Presidência sobre' a matéria

Usou da palavra pela ordem, para registro de voto, o Sr. Deputado WAGNER SALUSTIANO.

07896

PRESIDENTE (MíCheITémer) -",,: Respostá'
' "',
ao Deputado Sérgio Cameiro
; , : ~.. 07894

PRESIDENTE (Michel Temer) - Aprovação
do requerimento ;................................................

07896

Usaram da palavrá;para orientação das
respectivas bancadas; ,'&' 'Srs. Deputados'
SÉRGIO CARNEIRO; COLBERT MARTINS,'
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO, OPElMO
LEÃO, SÉRGIO CARNEIRO, ALDO ;ARAN.
TES, ROBSON TUMA, DARCfslO PERONDI,
FERNANDO GONÇALY,r;si' ANTONJO',ÇAR-.
LOS PANNUNZIO, 11,t!.M~ERTOGÓS:rA,
ODELMO LEÃO, SANDRO' MABEL, ANTONIO CARLOS PANNUNZIO,.QDELMO"LEÃQ,
DARCfslO PERONDI,;S~DROMABÉL:'ANTONIO CARLOS PANNlJNZIO, GERSÔN PE' 'NS ANTONIO' 'C'AR
MART
RES , COLBERT
" !",,"
.'" '" .,LOS PANNUNZIO......:....~:;..:.::..:~ .........:.:;:;:.. !.:.::;'. ' . 07l}~4
..
DARCfslO PERONÓiJ(Pela ordem) ":"s~Ji~
citação de comparecimento' dos Deputados 'do
PMDB a plenário para aptéClação da orderôcfO
Dia·..........·..·........··...... ··;:·~;···N:,:
·:·.:;+~:;:i, 07tW?
JOSÉ GENOfNO (~;~Ia: qroem) - Au~lpéi~, .
no plenário de Lideranças da base de suStenta-'
ção do Governo
:.:.~..:
~." ;.. r.•
DARCfslO PERONÓ,tP~la ordem)'.::', A~b'
sência no plenário do udér'éió P~rtido dos nàbà~'
Ihadores
;:::~:
:::.:::: . 07895

Usou da palavra pela ordem, para retificação de voto, o Sr. Deputado HUMBERTO
COSTA.

07896

em

.'

. . .,

", .,"

<

"

:.

..··....:....

". f-."- ~;.",.

~',

.. ~:" .~,

'

•

07ágS

,

Usaram da palavra, pAra orientaçãQ, ~,.
respectivas bancadas os ,$m:'DeputadosHUM-', ,
l
BERTO COSTA, ANTONi6' êARLOS PANl'íION~ .
ZIO, OSÓRIO ADRIANO..::;:.:..;
; ::.: 07895
; ~.,'
" "~'~", (:"."';
'.". l ~,"'~~"::
Usaram da palavra peí8'oréiém os SIS. omw;:·, .
tados GERSON PERES," MARCELO DÉDA;
DARCrSIO PERONDI
;:.::.~~::: ..:
~:;:::'."; 07895
;.. :

. :< t!·· ,.:,., .

.'

.~':

. \.' ,

Usaram da palavra pâi'aorientação daS'
respectivas t:lancadas os si$:: Deputados ANTONIO CARLOS PANNUNZfO,'AÉCIO NEVES;
INOC~NCIO'\'OLlVEIRA, ANTONIO CARLOS
PANNUNZIO; COLBERT MARTINS, HUMBER~ .
TO COSTA,t~ÉRGIO CAR'NfiIRO, INOC~NCIO
OLIVEIRA, J.1ANDIRA FEGH}.\L1, HUMBERTO
COSTA, ANf,Ç},NIO CARLQS,PANNUNZIQ,'
DARCfslO P~J;:IPNDI, AGNELO QUEIROZ, .AN-

PRESIDENTE' (Michel Temer) - Votação
da Emenda AglutinatiVa n2 63
~..............
Usou da palavra pela ordem, para registI'O de VQto, a Sra. Deputada SOCORRO GOMES
,:
,.........................................
Usou da palavra pela ordem, para registro de voto, o Sr. Deputado SALVADOR
ZIMBALDI.

07901

07902

07902

Usou da palavra para emissão de parecer

à matéria o Sr. Deputado ARNALDO MADEI·
RA

,;.;

..

07902

Usaram da palavra pela ordem, para re·
gistro de 'voto, os Srs. Deputados JOANA
DARC, AROLDO CEDRAZ, WALDOMIRO FIORAVANTE.;,;·
·
' 07902
Usou da palavra para encaminhamento
da vota~ão o Sr. Deputado COLBERT MARTINS
:::.;
..

07902

,
Us'âram da palavra pela ordem, para registro
de voto, QS SIS. Deputados LAURA CARNEIRO,
EULER Rf~E.JRO
.

07903

Usa,ram da palavra para orientação das
respectiv~.,bancadas os SIS. Deputados AGNELO QUEn~()Z, LUIZ BUAIZ, JOSÉ PINOTII,
..
.SÉRGIO CARNEIRO

07903

Usafi:lm da palavra pela ordem, para registro de votÇ), os SIS. Deputados ANA CATARINA,
GONZAqA, PATRIOTA
..

07904

Usaram da palavra para orientação das
respectivas' bancadas os Srs. Deputados
HUMBERTO"COSTA, ODELMO LEÃO, DARcfslO PERONDI, ANTONIO CARLOS PAN,NUNZIO, !NOCr:NCIO OLIVEIRA, NELSON
MARQUEZELLI
.

07904
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Usaram da palavra pela ordem,' pára registro de voto, os Srs. DeputadJ:>s CttlCÃO BRíGIDO,
ROBERTO PESSOA..............................................

Usou da palavra pela ordem o Sr.
ANTONIO GERALDO..:
07904

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados Luís
EDUARDO, JANDIRA FEGHALI, COLBEAT
MARTINS, ANTONIO CARLOS PANNUNZIO,
DARCíSIO PERONDI, SÉRGIO CARNEIRO,
ODELMO LEÃO, JOSÉ PINOTII, DARCíSIO
PERONDI, COLBERT MARTINS, SÉRGIO
CARNEIRO.

07905

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado CHICÃO BRíGIOO.

07905

Usou da palavra para orientação da respectiva bancada o Sr. Deputado HUMBERTO
COSTA
_.........

07905

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado ITAMAR SERPA.

07905

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados JOSÉ
PINOTII, HUMBERTO COSTA, ODELMO
LEÃO.....................................................................

07905

Usou da palavra pela ordem, para registro de voto, o Sr. Deputado URSICINO QUEIROZ.......................................................................

07905

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
ODELMO LEÃO, INOCÊNCIO OLIVEIRA,
ODELMO LEÃO, ANTONIO CARLOS PANNUNZIO.................................................................

07906

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado MAURO LOPES.

07906

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
HUMBERTO COSTA, ANTONIO CARLOS
PANNUNZIO, DARCíSIO PERONDI, INOCÊNCIO
OLIVEIRA, ODELMO LEÃO, HUMBERTO
COSTA.

07906

Usou da palavra pela ordem, para registro de voto, o Sr. Deputado JOSÉ LUIZ CLEROT.......................................................................

07906

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados AGNELO
QUEIROZ, ANTONIO CARLOS PANNUNZIO,
DARCíSIO PERONDI.

07906

Usaram da palavra pela ordem, para registro de voto, os Srs. Deputados JOVAIR ARANTES,
ALDO REBELO.
Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
GERSON PERES, ANTONIO CARLOS PANNUNZIO, ANTONIO GERALDO, HUMBERTO
COSTA.

07907

07907
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DeputadO
~

07.907

Usaram da palavra para orientação das
respectivas banca~s os Srs. Deputados
EDUARDO JORGE, ANTONIO GERALDO.

07907

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado HAROLDO LIMA.

07907

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
ANTÔNIO GERALDO, DARCíSIO PERONDI,
HUMBERTO COSTA, ANTONIO CARLOS
PANNUNZIO, GERSON PERES, ANTÔNIO
GERALDO.

07907

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado ROBSON TUMA.............

07907

Usou da palavra para orientação da respectiva bancada o Sr. Deputado SILVIO
TORRES.

07907

Usaram da palavra pela ordem, para registro de voto, os Srs. Deputados VILMAR ROCHA,
ANTONIO BALHMANN.

07907

Usou da palavra pela ordem, para retificação de voto, o Sr. Deputado SAULO QUEIROZ.......................................................................

07907

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados INÁCIO
ARRUDA, SÉRGIO CARNEIRO, ANTONIO CARLOS PANNUNZIO, EDUARDO JORGE, ANTONIO GERALDO, SERGIO AROUCA, RONALDO
CEZAR COELHO.

07908

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, a Sra. Deputada MARCIA CIBILlS VIANA..........................................................................

07908

Usaram da palavra para. orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados RONALDO CEZAR COELHO, ANTONIO CARLOS
PANNUNZIO..........................................................

07908

Usaram da palavra pela ordem, para registro de voto, os Srs. Deputados GERVÁSIO OLIVEIRA, MARCOS LlMA.....•..:................................
Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs.. Deputados ANTONIO CARLOS PANNUNZIO;JAIR MENEGUELLI,
JOSÉ PINOTII, AÉCIO NEVES, ANTONIO GERALDO
:......
,

07908

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado PINHEIRO LANDIM. ......

07908

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados HUMBERTO COSTA, FERNANDO LOPES
~.......

07909

Usou da palavra pela ordem, para J'egistro de voto, o Sr. Deputado MURILO QOMINGOS.......................................................................

07909

~

07908
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Usaram da palavra pa~ orientação das
respectivas bancadas oS Srs. Deputados ANTONIO CARLOS PANNUNZIO, ANTONIO GERALDO, ANTONIO CARLOS PANNUNZIO. .•••••••••.•..•
Usou da palavra pela ordem, para registro de voto, o Sr. Deputado OSMÂNIO PEREIRA..........................................................................
Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
HUMBERTO COSTA.............................................

07909

07909
07909

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados ANTONIO CARLOS PANNUNZIO, HUMBERTO
COSTA, ANTONIO GERALDO, INÁCIO ARRUDA, ANTONIO· CARLOS PANNUNZIO, HUMBERTO COSTA, ANTONIO CARLOS PANNUNZIO, ANTONIO GERALI}O, HUMBERTO
COSTA
,.....................................................

07909

USi)U da palavra pela oreJem, para registro
. de voto, o Sr. Deputado ASDRÚBAL BENTES. ...

07909

Usou da palavra para orientação da respectiva bancada o Sr. Deputado ANTONIO CARLOS PANNUNZIO.

07910

PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerramento da votação.

07910

Usaram da palavra pela ordem, para registro de voto, os Srs. Deputados AYRTON XEREZ,
SEVERINO CAVALCANTI, JÚLIO CESAR, PAULO LIMA.................................................................

07910

PRESIDENTE (Michel Temer) - Rejeição
da emenda.

07910

Usaram da palavra pela ordem, para registro de voto, os Srs. Deputados LUCIANO ZICA,
HERMES PARCIANELLO.....................................

07914

L1NDBERG FARIAS (Como Líder) - Repúdio à política econômica do Governo Fernando
Henrique Cardoso. Conveniência de reexame,
pelo Partido dos Trabalhadores, de sua política
de alianças e do programa de govemo do seu
candidato à Presidência da República. ....•..•.........

07914

PRESIDENTE (Michel Temer) - Prorroga~
ção da sessão.........................................................

07915

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado JOSÉ. COSTA..................
SERGIO AROUCA (Como Líder) - Defesa
de cassação do mandato de Par1amentares acusados de fraude em votação ocorrida na Câmara
dos Deputados. Urgente aprovação, pelo Congresso Nacional, do Código de Ética Parlamentar...........................................................................
Usaram da palavra pela ordem, para registro de voto, os Srs. Deputados JOSÉ MAURíCIO,
ÁLVARO GAUDÊNCIO NETO, ALEXANDRE
SANTOS.

07915

07915

07916
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HAROLDO LIMA (Como Líder) - Transcurso do 76i aniversário de fundação do Partido Comunista do Brasil - 25 de março. Criação da
Frente Parlamentar de Oposição.

07916

PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Votação da emenda aglutinativa n2 29.

07916

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado JOÃO RIBEIRO.

07917

Usou da palavra para emissão de parecer

à matéria o Sr. Deputado ARNALDO MADEIRA. .

07917

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, a Sra. Deputada CECI CUNHA.

07917

Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado HUMBERTO COSTA. •.••

07917

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados SERGIO AROUCA, JANDlRA FEGHALI, LUIZ
BUAIZ, JOSÉ PINOTII, SÉRGIO CARNEIRO,
HUMBERTO COSTA, JORGE TADEU MUDALEN, DARCíSIO PERONDI, ANTONIO CARLOS PANNUNZIO, ANTONIO GERALDO, RONALDO CEZAR COELHO, ODELMO LEÃO,
ANTONIO GERALDO, HUMBERTO COSTA,
DARCíSIO PERONDI, ANTONIO CARLOS
PANNUNZIO, ODELMO LEÃO, ANTONIO
CARLOS PANNUNZIO, ANTÔNIO GERALDO,
SERGIO AROUCA.
Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado EXPEDITO JÚNIOR.
Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados AGNELO QUEIROZ, ANTONIO GERALDO, SERGIO
AROUCA, JOSÉ PINOTII.....................................
Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado BARB0SA NETO. ........•.

07918
07920

07920
07920

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados RONALDO CEZAR COELHO, SÉRGIO CARNEIRO,
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO. ....................•..

07920

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados ODELMO LEÃO, ANTÔNIO GERALDO, ODElMO
LEÃO...•.••...........•..........•...•....:..............................

07920

Usou· da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado TILDEN SANTIAGO.

07921

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados HUMBERTO COSTA, ALEXANDRE CARDOSO,
ODELMO LEÃO, ANTONIO GERALDO.

07921

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado CARLOS MENDES.

07921

MARCELO DÉDA (Como Líder) - Reação
do Presideríte da Caixa Econômica Federal contra manifesto da Federação Nacional dos Econo-
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miários acerca da utilização política da instituição. Caráter autoritário do Governo Fernando
Henrique Cardoso.
Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados ODELMO LEÃO, ANTONIO CARLOS PANNUNZIO,
RONALDO CEZAR COELHO, ALEXANDRE
CARDOSO, HUMBERTO COSTA, ANTONIO
GERALDO, GIOVANNI QUEIROZ........................
Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado PEDRO NOVAIS.
Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados DARCí810 PERONDI, ANTONIO CARLOS PANNUNZIO.
Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
MARCELO DÉDA...................................................
Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados ANTONIO CARLOS PANNUNZIO, JOSÉ CARLOS
ALELUIA, DARCíSIO PERONDI, HUMBERTO
COSTA.
Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado MAGNO BACELAR........
Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados ANTONIO GERALDO, ANTONIO CARLOS PANNUNZIO, GIOVANNI QUEIROZ, ANTONIO GERALDO, GIOVANNI QUEIROZ....................................
Usou da palavra pela ordem, para retificação
de voto, o Sr. Deputado MÁRIO CAVALLAZZI........
Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados ANTONIO CARLOS PANNUNZIO, PEDRO VALADARES, GIOVANNI QUEIROZ, ANTONIO GERALDO, DARCíSIO PERONDI, ANTONIO CARLOS
PANNUNZIO, GIOVANNI QUEIROZ, JAIR MENEGUELlI, ANTONIO GERALDO, JAIR MENEGUELlI, GIOVANNI QUEIROZ, ANTÔNIO GERALOO, PEDRO VALADARES, HUMBERTO
COSTA, GIOVANNI QUEIROZ, ANTONIO CARLOS PANNUNZIO.................................................
Usou da palavra pela ordem, para retificação de voto, o Sr. Deputado JÚLIO CESAR.........
Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados JANDIRA FEGHAlI, ANTONIO GERALDO, GIOVANNI
QUEIROZ, HUMBERTO COSTA, ANTÔNIO GERALDO, JANDIRA FEGHALI.
Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado WElINTON FAGUNDES.
Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
ALEXANDRE CARDOSO, JAIR MENEGUEL-

07921

07922
07922

07922
07922

07922
07923

07923
07923

07923
07924

07924

07924
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LI, ANTONIO CARLOS PANNUNZIO, SERGIO
AROUCA.
07924
ERALDO TRINDADE (Pela ordem) Solicitação à Presidência de informação sobre as matérias a serem votadas na presente
sessão................................................................... 07924
PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta
ao Deputado ERALDO TRINDADE....................... 07925
Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados JAIR
MENEGUELlI, ANTONIO CARLOS PANNUNZIO, JAIR MENEGUELlI....................................... 07925
Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado PEDRO CORR~A.
07925
Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
GIOVANNI QUEIROZ, ANTONIO CARLOS
PANNUNZIO, ODELMO LEÃO, JAIR MENEGUELlI.
07925
PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerramento da votação.
07925
PRESIDENTE (Michel Temer) - Rejeição
da emenda.
07925
PRESIDENTE (Michel Temer) _ Emenda
Aglutinativa n2 60.
07930
Usaram da palavra pela ordem, para registro de voto, os Srs. Deputados MENDONÇA
FILHO, SEVERIANO ALVES.
07931
Usou da palavra para emissão de parecer à matéria o Sr. Deputado ARNALDO MADEIRA.
07931
Usaram da palavra pela ordem, para registro de voto, os Srs. Deputados JOSÉ MENDONÇA BEZERRA, JOANA DARC, CESAR
BANDEIRA............................................................ 07931
PRESIDENTE (Michel Temer) _ Transferência da votação da matéria para a próxima sessão extraordinária.
Apresentação de proposições: MAURíCIO NAJAR E SRS. LíDERES; SRS. LíDERES; LUIZ EDUARDO GREENHALGH E
SRS. lÍDERES; ELTON ROHNELT; PAULO
PAIM; LEÔNIDAS CRISTINO; RICARDO
BARROS; DALILA FIGUEIREDO; SOCORRO GOMES; VIC PIRES FRANCO; VIC PI_
RES FRANCO E OUTROS; PEDRO CANEDO; VALDEMAR COSTA NETO; MARCONI
PERILLO; SERAFIM VENZON; CARLOS
CARDINAL; Luís ROBERTO PONTE E OUTROS; ALOYSIO NUNES FERREIRA;
ALDO ARANTES E SRS. lÍDERES; DE VELASCO; NELSON HARTER E OUTROS;
MOISES L1PNIK; MOACIR ANDRADE E
OUTROS; ELIAS MURAD E OUTROS; RAIMUNDO SANTOS.

07931

07931
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VII- Encerramento
3 - ATA DA 321 SESSÃO, DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS, EXTRAORDINÁRIA, NOTURNA, DA 41 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 50' LEGISLATURA, EM 25 DE
MARÇO DE 1998
l-Abertura da sessão
11 -Leitura e assinatura da ata da sessão
anterior
III-Leitura do expediente
IV - Ordem do Dia
PRESIDENTE (Michel Temer) - Continuação da votação, em primeiro tumo, do Substitutivo do Senado Federal à Proposta de Emenda à
Constituição n2 33-1, de 1995, que modifica o sistema de previdência social, estabelece normas
de transição e dá outras providências
.
PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
..
da Emenda Aglutinativa n2 60
Usaram da palavra, pela ordem, para registro de voto, os Srs. Deputados MARCELO DÉDA,
INOCÊNCIO OLIVEIRA, LUIZ PIAUHYLlNO
.
Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado AGNELO QUEIROZ
.
Usou da palavra, pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado JOSÉ MÚCIO MONTEIRO
.
Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados COLBERT MARTINS, JANDIRA FEGHALI, LUIZ
BUAIZ, JOSÉ PINOTTI, SÉRGIO CARNEIRO,
HUMBERTO COSTA, ODELMO LEÃO, DARCISIO PERONDI, ANTONIO CARLOS PANNUNZIO, INOCÊNCIO OLIVEIRA, RODRIGUES
PALMA, HUMBERTO COSTA, ANTONIO CARLOS PANNUNZIO, JANDIRA FEGHALI, COLBERT MARTINS, ODELMO LEÃO, ANTONIO
CARLOS PANNUNZIO, DARCISIO PERONDI,
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO, HUMBERTO
COSTA
.
Usou da palavra, pela ordem, para registro
de voto, Sr. Deputado RENAN KURTZ
.
Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados INOCÊNCIO OLIVEIRA, HUMBERTO COSTA, AN·
TONIO CARLOS PANNUNZIO, COLBERT MAR·
TINS, GERSON PERES, ANTONIO CARLOS
PANNUNZIO, HUMBERTO COSTA, ANTONIO
CARLOS PANNUNZIO, GERSON PERES, HUMBERTO COSTA, GERSON PERES, ANTONIO
CARLOS PANNUNZIO, LUIZ EDUARDO GREENHALGH, JOSÉ PINOTTI, INOCÊNCIO OLIVEIRA, LUIZ EDUARDO GREENHALGH, ANTONIO
CARLOS PANNUNZIO, ODELMO LEÃO, ANTONIO CARLOS PANNUNZIO, LUIZ EDUARDO

o

07991
07991

07991
07992

07993

02993
07994
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GREENHALGH, ROBÉRIO ARAÚJO, ODELMO
LEÃO, LUIZ EDUARDO GREENHALGH..............

07994

ROBSON TUMA (Pela ordem) - Solicitação à Presidência de informação sobre o número
de emendas aglutinativas a serem votadas na
presente sessão.

07995

PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Resposta ao Deputado ROBSON TUMA.

07996

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados INOCÊNCIO OLIVEIRA, ANTONIO CARLOS PANNUNZIO, DARCISIO PERONDI.

07996

PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Resposta à solicitação do Deputado Robson Tuma. ..

07996

Usou da palavra para orientação da respectiva bancada o Sr. Deputado HUMBERTO
COSTA...................................................................

07996

ROBSON TUMA (Pela ordem) - Sugestão
de esforço concentrado do Plenário pára imediata votação das emendas aglutinativas.

07996

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados SÉRGIO CARNEIRO, HUMBERTO COSTA, INOCÊNCIO OLIVEIRA, JANDIRA FEGHALI, COLBERT MARTINS, ODELMO LEÃO, LUIZ
EDUARDO GREENHALGH.

07996

Usou da palavra, pela ordem, o Sr. Deputado
COLBERT MARTINS..............................................

07996

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
ODELMO LEÃO, JANDIRA FEGHALI, ODELMO LEÃO, AGNELO QUEIROZ, LUIZ
EDUARDO GREENHALGH, SÉRGIO CARNEIRO, ROBÉRIO ARAÚJO, ANTONIO CARLOS PANNUNZIO, JANDIRA FEGHALI, COLBERT MARTINS, ANTONIO CARLOS PANNUNZIO, HUMBERTO COSTA, ODELMO
LEÃO, HUMBERTO COSTA, ODELMO LEÃO,
HUMBERTO COSTA
..

07997

Usou da palavra, pela ordem, para retificação de voto, a Sr.a Deputada DOLORES NUNES.

07997

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados ANTONIO CARLOS PANNUNZIO, HUMBERTO COSTA, ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
.

07997

ALEXANDRE CARDQSO (Pela ordem) Elogio ao Presidente Heráclito Fortes pela condução democrática dos trabalhos
..

07998

PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Encerramento da votação
.

07998

..

07998

PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Vota..
ção da Emenda Aglutinativa n2 61

08002

Rejeição da emenda

07734 Quinta-feira 26

Março de 1998

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Usou da palavra o Sr. Deputado ARNALDO
MADEIRA, Relator da matéria.
Usaram da palavra, pela ordem, para registro de voto, os Srs. Deputados UDSON BANDEIRA, CORIOLANO SALES. .......•..........................••
Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado HUMBERTO COSTA. ....
Usou da palavra, pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado ABELARDO LUPION. ....
Usou da palavra para orientação da respectiva bancada o Sr. Deputado COLBERT
MARTINS...............................................................
Usaram da palavra, pela ordem, para registro de voto, os Srs. Deputados SEVERINO CAVALCANTI, AUGUSTO FARIAS.
Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados AGNELO QUEIROZ, LUIZ BUAIZ, ALEXANDRE CARDOSO, SÉRGIO CARNEIRO, HUMBERTO COSTA, NELSON MARQUEZELLI, DARCISIO PERONDI, GERSON PERES, ANTONIO CARLOS
PANNUNZIO, INOCÊNCIO OLIVEIRA, RONALDO CEZAR COELHO, HUMBERTO COSTA, ANTONIO CARLOS PANNUNZIO, ODELMO LEÃO,
HUMBERTO COSTA, ANTONIO CARLOS PANNUNZIO, INOCÊNCIO OLIVEIRA, DARCISIO
PERONDI, AGNELO QUEIROZ, AYRTON XEREZ, AGNELO QUEIROZ, HUMBERTO COSTA.
Usou da palavra, pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado CARLOS SANTANA. .....
Usou da palavra para orientação da respectiva bancada o Sr. Deputado ANTONIO CARLOS PANNUNZIO.
Usaram da palavra, pela ordem, para registro de voto, os Srs. Deputados CARLOS SANTANA, VANIO DOS SANTOS....................................
Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados ODELMO LEÃO, AYRTON XEREZ, ANTONIO CARLOS PANNUNZIO, INOCÊNCIO OLIVEIRA,
AYRTON XEREZ, HUMBERTO COSTA, ANTONIO CARLOS PANNUNZIO.
Usou da palavra, pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado ROBERTO PAULlNO.....
Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados ANTONIO CARLOS PANNUNZIO, HUMBERTO COSTA, ANTONIO CARLOS PANNUNZIO.
Usou da palavra, pela ordem, para retificação de voto, o Sr. Deputado ARACELY DE
PAULA...................................................................
DARCISIO PERONDI (Pela ordem) - Solicitação aos Deputados do PMDB de comparecimento ao plenário para apreciação da Ordem do Dia.

ROMEL ANíZIO (Pela ordem) - Solicitação

08003

à Presidência de informação sobre a pauta da
sessão de 26 de março de 1998.

08007

08003

PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Resposta ao Deputado Romel Anfzio..........................

08007

08003

Usou da palavra, pela ordem, o Sr. Deputado
HUMBERTO COSTA..............................................

08007

08004

PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Encerramento da votação.

08007

08004

Usaram da palavra, pela ordem, para registro de voto, os Srs. Deputados ALDIR CABRAL,
JOSÉ CARLOS ALELUIA, JORGE WILSON, ANTÔNIO GERALDO, PEDRO VALADARES, WOLNEY QUEIROZ.

08007

PRESIDENTE (Heráclito
ção da emenda.

08008

08004

Fortes) - Rejei-

V - Encerramento
4-ATOS DO PRESIDENTE
a) Tomar sem efeito - Nomeação: Eliene
Cristina Rezende, Evandro José Santos Almeida,
José Tadeu Cury, Vladimir Nepomuceno..............

08025

b) Nomeação: Ivanete Ferronatto, Maria
Rosa Ferreira Novelino.

08025

c) Designação por acesso: Rigoberto Nunes Pereira.

08025

08004

d) Designação: Maria das Dores Barcelos e
Gerson Guimarães Júnior.

08026

08006

5 - Primeira-Secretaria, Resenhas de novembro e dezembro de 1997, relativas a Indicações e Requerimentos de Informação.

08026

COMISSÕES

08006

6 - DISTRIBUiÇÃO DE PROJETO

08006

a) Comissão de Rnanças e Tributação n2 1,
em 25-3-98.
b) Comissão Especial destinada a proferir
parecer à PEC n2 383-A, de 1996, n2 1, em 25-398...........................................................................

08050

08051

7 - REDISTRIBUiÇÃO DE PROJETO

08006
08007

a) Comissão de Rnanças e Tributação, n2 2,
em 25-3-98.

8-MESA
9 - LíDERES E VICE-LíDERES
10 - COMiSSÕES

Oa007

SUPLEMENTO
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

'08007

08007

Atas da Subcomissão Especial sobre compras de terras pelo Incra.
Atas da Subcomissão Especial sobre verbas públicas no Acre e no Amazonas.

08051
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Ata da 3()! Sessão Extraordinária, matutina,
em 25 de março de 1998
Presidência dos Srs.: Michel Temer, Presidente; Heráclito Fortes,
12. Vice-Presidente; Paulo Paim, :Jl Secretário; Nilson Gibson;
§ 2J. do art. 18 do Regimento Interno

o

SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Não
havendo quorum regimental para abertura da sessão, nos termos do § 32 do art. 79 do Regimento Interno, aguardaremos até trinta minutos para que ele
se complete.
O Sr. Nilson Gibson, § 2J do art. 18 do
Regimento Interno, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Heráclito
Fortes, 12 Vice-Presidente.

ÀS 9 HORAS E 3 MINUTOS COMPARECEM
OS SENHORES:
- Heráclito Fortes
- Ubiratan Aguiar
- Nelson Trad
-Paulo Paim

Pernambuco
Nilson Gibson - PSB; Roberto Fontes - PFL.
Bahia
Alcides Modesto - Bloco - PDT; Colbert Martins - PPS; João Leão - PSDB; Luiz Alberto - Bloco
- PT; Mário Negromonte - PSDB; Prisco Viana PPB.
Minas Gerais
Eliseu Resende - PFL; João Fassarella - Bloco - PT; José Rezende - PPB; Leopoldo Bessone PTB; Philemon Rodrigues - PTB.
Rio de Janeiro
Alexandre Cardoso - PSB; Jair Bolsonaro PPB;

Amapá
Antônio Feijão - PSDB; Gervásio Oliveira Bloco-PDT.
Pará
Hilário Coimbra - PSDB; Paulo Rocha - Bloco
-PT.

São Paulo
Adhemar de Barros Filho - PPB; Dalila Figueiredo - PSDB; Fernando Zuppo - Bloco - PDT; Jair
Meneguelli - Bloco - PT; José Genoíno - Bloco PT.
Distrito Federal

Amazonas

Augusto Carvalho - PPS; Jofran Frejat - PPB.

Euler Ribeiro - PFL; José Melo - PFL; Luiz
Fernando - PPB.

Paraná

Rondônia

Djalma de Almeida César - Bloco - PMDB;
Odílio Balbinotti - PSDB; Padre Roque - Bloco PT; Ricardo Barros - PPB.

Moisés Bennesby - PSDB; Oscar Andrade - PFL.

Santa Catarina

Maranhão
Cesar Bandeira - PFL; Oscar Ferreira - PFL.
Ceará

Milton Mendes - Bloco - PT; Serafim Venzon Bloco - PDT; Vânia dos Santos - Bloco - PT.
Rio Grande do Sul

José Pimentel - Bloco - PT; Paulo Lustosa Bloco - PMDB; Roberto Pessoa - PFL; Rommel Feijó-PSDB.

Adão Pretto - Bloco - PT; Nelson MarchezanPSDB.

Piauí

1- ABERTURA DA SESSÃO

B. Sá ·PMDB.

PSDB; João Henrique -

Bloco -

Paraíba
Enivaldo Ribeiro - PPB; Ricardo Rique - Bloco
-PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - A lista de presença registra o comparecimento de 54 Senhores Deputados.
Está aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus e em nome do povo
brasileiro iniciamos nossos trabalhos.
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O Sr. Secretário procederá à-Ieitura d.a &ta da
sessão anterior.

11- LEITURA DA ATA

O SR. NILSON GIBSON, servindo como 22 secretario, procede à leitura da ata da sessão antecedente, a qual é, sem observações, aprovada.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Passa-se à leitura do expediente.
O SR. B. SÁ, servindo como 12 secretário, procede à leitura do seguinte
111 - EXPEDIENTE
Da Frente Parlamentar de oposição, nos seguintes termos:
Of. nº 35/PT
Brasília, 25 de março de 1998
Ao Exmo. Sr.
Deputado Michel Temer
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Excelentíssimo Senhor:
O Partido dos Trabalhadores (PT), o Partido
Democrático Trabalhista (PDT) e o Partido Comunista do Brasil (PCdoB), tendo em vista a criação da
FRENTE PARLAMENTAR DE OPOSiÇÃO, comunicam a Vossa Excelência que o Bloco Parlamentar,
regimentalmente formado por esses partidos, deixa
de existir nesta data.
Temos o prazer de encaminhar à Vossa Excelência o manifesto e o regimento de criação da
FRENTE, agradecendo-lhe, desde logo, as providências para que os efeitos pretendidos por esta comunicação se produzam já a partir da sessãó de hoje
da Câmara dos Deputados.
Aproveitamos o ensejo para expressar-lhes
nossos votos de consideração e apreço.
Atenciosamente. - Deputado Marcelo. Déda,
-Líder do PT. - Deputado Miro Teixeira, Líder do
PDT - Deputado Haroldo Lima, Líder do PCdoB.
Defiro.
Em 25-3-98. - Michel Temer, Presidente.
MANIFESTO DA FRENTE
PARLAMENTAR DE OPOSiÇÃO
Ao longo do ano de 1997, o Bloco regimentalmente formado pelo PT, PDT e PCdoB; com o apoio
do PSB, unificou o trabalho parlamentar dos partidos
de esquerda, consolidando a oposição ao projeto
neoliberal, estimulando o rebatimento desta unidade
nos movimentos sociais e criando as condições para
que as esquerdas se unifiquem na disputa presiden-
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cial e em várias disputas regionais marcadas para
este ano.
Estas idéias se materializaram em episódios
como a resistência tenaz e unitária que opusemos
às contrareforrnas propostas pelo governo; na luta
contra a reeleição casuística, obtida com a utilização
de métodos condenáveis; na luta contra a insenstez
da privatização da Vale do Rio Doce; nas inúmeras
vitórias, obtidas na Justiça, sobre o arbítrio erigido
em método de governo; no apoio unitário à gloriosa
marchá dos sem Terra sobre Brasília.
Neste ano, em que o trabalho legislativo divide
espaço com as mobilizações de massa em tomo das
disputas eleitorais e no momento em que a truculenta intervenção de FHC na convenção do PMDB propicia o ingresso de outros setores no campo da oposição, o PT, o PDT e o PCdoB, com o apoio do PSB,
que embora não integrasse regimentalmente o Bloco, politicamente sempre esteve a ele unido, resolveram transformá-lo em Frente Parlamentar de Oposição.
Esta nova denominação servirá para contornar
restrições regimentais, dando maior flexibilidade e
autonomia aos diferentes partidos de esquerda, permitirá uma utilização mais ampla dos diferentes espaços de debate oferecidos pela Câmara dos Deputados
aos partidos e vai também facilitar a incorporação de
personalidades e grupos, que não pertencem a nenhuma de nossas siglas, mas que participam da
compreensão de que precisamos derrotar o projeto
neoliberal e oferecer um novo projeto ao Brasil.
É com esta compreensão que oferecemos ao
povo brasileiro a Frente Parlamentar de Oposição,
que conserva os mesmos objetivos do Bloco, mas
adota estruturas mais flexíveis, porque está certa de
que a tarefa de derrotar o projeto neoliberal diz respeito ao conjunto do povo e dela podem e devem
participar todos os que querem construir um país
justo e soberano.
Brasília, 25 de março de 1998. - Deputado
Marcelo Déda, Líder do PT - Deputado Alexandre
Cardoso, Líder do PSB ~ Deputado Miro Teixeira,
Líder do PDT - Deputado' Haroldo Lima, Líder do
PCdoB.
FRENTE PARLAMENTAR DE SOPOSIÇÃO
Art. 12 O Partido dos Trabalhadores - PT, o
Partido Democrático Trabalhista - PDT. o Partido
Socialista Brasileiro - PSB e o Partido Comunista do
Brasil - PCdoB, decidem constituir, a ,partir desta
data, a Frente Parlamentar de Oposição, com fundamento na Câmara dos Deputados, de acordo com as
disposições deste Regimento.
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Parágrafo único. Poderá vir a integrar a Frente
Parlamentar de Oposição qualquer partido ou deputadQ que se identificar·e se comprometer com os
seus propósitos.
Art. 22 Constitui objetivo primordial da Frente
<.
Parlamentar de Oposição:
a) a defesa intransigente dos valores
democráticos, da justiça social e da soberania nacional, efetivados na luta pelo emprego, desenvolvimento, reforma agrária, direitos sociais e, de uma maneira geral, pelo
combate da política neoliberal do atual governo;
b) a luta pela independência e autonomia do Legisla~ivoe pelo funcionamento democrático da Câmara dos Deputados.
Art. 32 A Frente Parlamentar de Oposição atuará de forma unitária, em ,todas as ações e manifestações políticas, preservada a autonomia e as características próprias de caQa um dos segmentos que a
compõem.
. ' .~
.
Art. 4.2 O voto da Frente Parlamentar de Oposição será unificado em,todas as questões em exame
no plenário da Câmara Jjem como em suas Comissões, o qual deverá ser expresso em plenário pelos
Líderes dos partidos ou. Coordenadore~ de grupo de
parlamentares integrantes, se houver, que cuidarão
de apresentar as peculiaridades do segmento que
compõem, sempre nolificàndo que estão votando
com a Frente Parlamentar de Oposição de que participam.
,
Parágrafo único. Admitir-se-á excepcionalmente voto diferente do da Fr~nte por algum de seus integrantes que insista em ,fazê-lo, argüindo razões intransponíveis, partidárias, de princípios ou de ordem
política, situação que deverá ser referida no encaminhamento da votação.
Art. 52 A Coordenação da Frente Parlamentar
de Oposição será exerclda pelos Líderes· dos partidos que a compõem, alc§m de eventuais Coordenadores de grupos de parlamentares dela integrante.
§ 1º Haverá reuniões ordinárias semanais da
Coordenação da Frente Parlamentar de Oposição,
para apreciar e deliberar sobre a agenda política e a
pauta de votações da Câmara e do Congresso, sem
prejuízo da convocação de reuniões de todos os integrantes da Frente, em· razão de assuntos de relevância e urgência.
§ 2º bs integrantes da Frente Parlamentar de
Oposição nas comissões .permanentes e temporárias promoverão reuniões de seus representantes,
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para programar a ação coletiva mais eficaz nesses
órgãos.
Art. 62 As decisões da coordenação da Frente
Parlamentar de Oposição serão tomadas por consenso. - Marcelo Déda, Líder do PT - Alexandre
Cardoso, Líder do PSB - Miro Teixeira, Líder do
PDT - Haroldo Lima, Líder do PCdoS.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Ato
da Presidência.
O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso de suas atribuições legais previstas no art. 33, § 12 , do Regimento Interno,
Resolve:
I - designar, na forma indicada pelas lideranças, os Deputados constantes da relação anexa para comporem a Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição 02 383-A, de
1996, dos Srs. Deputados Benedito Domingos e outros, que lidá nova redação ao art.
23 e seu parágrafo único do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias" (censor
federal);
11 - convocar os membros ora designados para a reunião de instalação, a realizarse no dia 25-3-98, quarta-feira, às
14h30min, no Plenário 0212 do Anexo 11.
Brasília, 25 de março de 1998. - Michel Temer, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - A Comissão Especial destinada a, no prazo de quarenta
sessões, proferir parecer à Proposta de Emenda à
Constituição n2 383-A, de 1996, que dá nova redação ao art. 23 e seu parágrafo único do Ato das Disposições Transitórias, é a seguinte:
Autor do requerimento: Deputado Benedito Domingos.
PFL
Titulares: Abelardo Lupion, Aldir Cabral, Darci Coelho, Jairo Carneiro, Rubem
Medina e Vi/mar Rocha, restando uma vaga.
Suplentes: Átila Lins, Carlos Alberto
Campista, Ciro Nogueira, Claudio Cajado,
Corauci Sobrinho, Vanessa Felippe e uma
vaga.
PSDB
Titulares: Bonifácio de Andrada, Edson Silva, João Faustino, Nestor Duarte, Ronaldó Santos e Sebastião Madeira.
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Suplentes: Arthur Virgílio, Fernando
Torres, Feu Rosa, José de Abreu, Paulo
Mourão e Wilson Braga.

65-A, de 1995, dos Srs. Deputados Régis de
Oliveira e outros, que -acrescenta inciso ao
art. 103 da Constituição Federal".

Bloco PMOBlPRONA
Titulares: Asdrúbal Bentes, Cleonâncio Fonseca, Ivandro Cunha Lima, José Luiz
Clerot e Sílvio Pessoa.
Suplentes: Elcione Barbalho, Hélio
Rosas, Marcelo Barbieri, Roberto Valadão, e
uma vaga.
PPB
Titulares: Adhemar de Barros Filho,
Ary Kara, Jarbas Lima, João Iensen, José
Rezende.
Suplentes: Benedito Domingos, Osmar Leitão, Pedro Yves, Ricardo Barros e
uma vaga.
Bloco PT/POT/PCdoB
Titulares: Chico Vigilante, Coriolano Sales, Haroldo Sabóia, Matheus Schmidt e Sérgio Miranda.
Suplentes: cinco vagas.

Brasília, 25 de março de 1998. - Michel Temer, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Passa-se às

PTB
Titular: Vicente Cascione.
Suplente: Roberto Jefferson.
PSB
Titular: Gonzaga Patriota.
Suplente: Nilson Gibson.
PL
Titular: Alvaro Valle.
Suplente: Luiz Buaiz.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Ato
da Presidência.
Nos termos do § 22 do art. 202 do Regimento Interno, esta Presidência decide
criar Comissão Especial, constituída de 31
(trinta e um) membros, destinada a, no prazo de 40 (quarenta) sessões, proferir parecer à Proposta de Emenda Constitucional n2
502-A, de 1997, dos Srs. Deputados Carlos
Alberto e outros, que -acrescenta § 32 ao
art. 100 da Constituição Federal-..
Brasília, 25 de março de 1998. - Michel Temer, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Ato
da Presidência.
'
Nos termos do § 22 do art. 202 do Regimento Interno, esta Presidência decide
criar Comissão Especial, constituída de 31
(trinta e um) membros, destinada a, no prazo de 40 (quarenta) sessões, proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição n2

IV - BREVES COMUNICAÇÕES
Tem a palavra ao Sr. Deputado Nilson Gibson.
O SR. NILSON GIBSON (PSB - PE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, o que todo mundo sabia ocorreu: o
Banco Nacional, da nora do Presidente Fernando
Cardoso, Sra. Ana Lúcia Catão Magalhães Pinto,
passou o calote no Banco Central e no povo brasileiro, pois não pagou o empréstimo de 4,98 bilhões de
dólares vencido em 13 de novembro de 1997. A revelação foi feita ontem durante audiência na 411 Vara
Federal, em Brasília, pelo Perito Judicial da Polícia
Federal Dr. Fritz Barbosa, que depôs na Ação Popular promovida pelo Sindicato dos Bancários de São
Paulo contra o Banco Central.
Sr. Presidente, para recuperar as perdas com o
calote, o Banco Central, o Brasil e nós todos aqui
presentes vamos nos prejudicar, porque estamos
pagando pela nora do Presidente Fernando Cardoso. Tramita também uma ação de improbidade administrativa proposta pela Procuradoria da República.
Os réus são o Banco Central, o ex-Presidente do
Banco, Gustavo Loyola, e toda a atual Diretoria da
instituição.
A Juíza da 411 Vara Féderal, Dra. Selene Almeida, determinou que o Banco'Central se abstenha de
receber os créditos contra o Fundo de Compensação das Variações Salariais - FCVS, em pagamento
dos empréstimos que lhe foram concedidos através
do Programa de Estímulo à Reestruturação e ao
Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional PROER. O Banco Central, .conforme decisão da ilustre Juíza Ora. Selene Almeida, não está impedido de
receber pelo valor da aquisição feita pelo Banco Nacional - 50% de deságio - ou pelo valor de mercado,
mas nunca aceitá-los corno quitação do valor total
do empréstimo tomado pelo Banco Nacional, que é
da nora, ou ex-nora, do Presidente Fernando Henrique Cardoso.
É ex-nora, não, Sr. Presidente? Parece-me que
se separaram, e não mais se falou que o filho do
Presidente está com Thereza Collor, não. é?
O SR. PRESIDENTE (Heráclito. fortes) - Sr.
Deputado, a Mesa lamenta não saber ~i~r o estado
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civil da ex-nora do Sr. Presidente, até porque não é
sua função. Respeita-se muito, nesta Casa, a relação familiar do cidadão brasileiro.
O SR. NILSON GIBSON - Sr. Presidente, perdoe-me. Não tomarei a registrar o fato.
Sr. Presidente, o Banco Central, autorizado
pelo Presidente Femando Henrique Cardoso, emprestou 4,5 bilhões em títulos do Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS, a moeda podre do Sistema Financeiro da Habitação, em 20 de
novembro de 1995. Não fosse a data e as garantias
oferecidas, a operação não chamaria a atenção do
País. O detalhe para o qual chamo a atenção das
Sras. e Srs. Deputados é que a transação foi realizada dois dias depois de o próprio Banco Central intervir no Banco Nacional. É isso o que nos alerta e nos
preocupa: as datas. É corrupção, no duro!
Sr. Presidente, outra curiosidade diz respeito
aos títulos do FCVS. Alguns mutuários, inclusive eu,
pagam todo mês, junto com o financiamento, um pequeno valor de contribuição a esse Fundo de Compensação de Variações Salariais, o FCVS. Pelo sistema, quando o financiamento chega ao fim, o FCVS
paga ao banco que financiou a compra da casa própria a quantia restante do saldo devedor.
Sr. Presidente, estou fazendo uma análise sobre a situação do Banco Nacional, pois em audiência
recente, na Quarta Vara Federal, foi mostrado que
esse banco inclusive comprou títulos do Bradesco,
do Itaú, do Unibanco e do BCN.
Peço a V. Exa. que, na forma do Regimento,
solicite ao Ministro da F~enda as informações devidas, para que possamos obter melhores esclarecimentos sobre esse débito' que deveria ter sido pago
em novembro de 1997, mas, infelizmente, não o foi.
Dessa forma o Brasil, o Banco Central e todos nós
estamos prejudicados.
Era o que tinha a dizer.
O SR. JOS~ GENOíNO (PT - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
quero trazer a esta Casa' uma reflexão sobre tema
da maior importância para a democracia e para o
Estado brasileiro: a degradação dos serviços públicos no Brasil.
Atravessamos - e já discutimos isto aqui na
Casa - a crise da privatização do setor elétrico, com
os escândalos da deficiência, da omissão e da falta
de investimento no setor no'Rio de Janeiro; estamos
acompanha'rldo uma seqüência de fatos políticos
que vão desde a queda do edifício Palace 11, passando pelo ediffcio de São José do Rio Preto, que, se-
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gundo foi divulgado hoje pela imprensa, está ameaçado de desabar, pelo shopping centar de Osasco,
pelas crises na área da saúde, em que fica claro que
o papel do Estado no sentido de promover cidadania, de regular, de fiscalizar, de prevenir está sendo
degradado, destruído. É só ver o que está acontecendo agora com esse problema das epidemias.
Isso é falta de uma pessoa, de uma maquinazinha,
de uma fumaça num determinado lugar. Essa destruição do serviço público, da sua função de garantir
as normas, as condições essenciais para a existência da cidadania, está comprometendo o elementar,
o mínimo na vida do cidadão. Quem tem recursos se
vira à base do individualismo, do salve-se quem puder; e quem não tem é jogado no abismo, no limite
do desespero.
Estamos vendo que essa situação se agrava
com esse modelo de privatização que o Governo
Fernando Henrique Cardoso tem comandado. Não
que eu esteja aqui defendendo o Estado anterior,
que era deficitário, ineficiente e corporativista, mas
não quero substituir aquele Estado por este que está
sendo montado agora, em que o lucro e o mercado
são os elementos fundamentais para moldar essa
relação promíscua entre o Poder Público e a iniciativa privada.
Estamos vendo na prestação dos serviços públicos uma crise, uma decadência, uma falência
quando o discurso ideológico e político que embasou
a privatização era o de que é necessário retirar o Estado de certas áreas para garantir o investimentos
nas áreas mais importantes. Hoje, áreas de proteção, de garantia daquilo que é universalmente considerado como essencial para o exercício da cidadania, como segurança, saúde, educação, saneamento, estão' piorando, degradando-se, em decadência
geral. If?l:!o acontece, Sr. Presidente, quando, na verdade, a própria sociedade é abandonada, numa desconsideração, num desprezo em que a relação com
o poder formal deixa de ser uma relação civilizada.
O ~úmero de pessoas que buscam o Estado
para resolver os seus conflitos e as suas pendências
diminui; o número de pessoas que têm conflitos formais, institucionais com o Poder Público também
terl1 diminuído, é insignificante; o número de pessoas que se relacionam com a política é muito pequeno, e esses que se relacionam querem levar alguma vantagem, usando o clientelismo, o patrimoniaJismo e o voto de cabresto para trazer a esta
Casa um dos elementos da sua degenerescência
.política.

07740 Quinta-feira 26

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

O Estado brasileiro, o Poder Público brasileiro
é ausente, omisso, e a sua razão de ser, que é promover a cidadania, ser fiscalizado, prestar contas,
inexiste. É como se tivéssemos no Brasil um governo que cuida muito bem do sistema financeiro, das
relações intemacionais, da equipe econômica, mas a
realidade das pessoas, da sociedade de came e
osso, com aspirações, com sentimentos, com reivindicações, é de abandono e desconsideração.
Por isso, estamos assistindo a uma inquietação, a uma angústia legítima e a uma indignação social côm relação ao abandono, ao descaso e a deter.minados fatos que são uma verdadeira afronta à res
publica, da coisa pública, da defesa daquilo que é
. público.
. . Quero fundamentar esse meu protesto e essa
minha indignação com a transcrição de pronunciamento, que transformei em artigo, sobre a crise dos
serviços públicos no Brasil.
ARTIGO A QUE SE REFERE O ORADOR:

NOS SERViÇOS
A crise no fomecimento de energia elétrica no
Rio de Janeiro e os transtomos causados pelas chuvas na mesma cidade e em São Paulo são aspectos
de um fenômeno mais geral: o colapso dos serviços
públicos nas três esferas do Estado - federal, estadual e municipal. A ponta mais aguda desse colapso
se manifesta na área da saúde pública, onde são cotidianas as omissões criminosas, a falta de atendimento e o abandono da população. Gestões políticas irresponsáveis, como é notório nos casos das
prefeituras do Rio e São Paulo, combinadas com a
ideologia do desmonte do papel social e regulador
do Estado, como é o caso da maioria dos govemadores dos estados e do govemo federal, provocaram
o sucateamento das complexas redes públicas de
serviços.
Nos últimos meses, a opinião pública e os
meios especializados vêm experimentando uma sensação de perplexidade ante o que está acontecendo
no setor de serviços. As reformas que quebraram os
monopólios estatais, as privatizações e as reformas
administrativa e da Previdência sinalizavam, segundo o discurso do govemo, uma maior eficiência e
qualidade na prestação de serviços e um maior
acesso aos mesmos por parte dos cidadãos. Aos
poucos, a sociedade descobre que vem ocorrendo o
oposto do prometido. O caso das fornecedoras privadas de energia elétrica é evidente por si. Tanto as
privatizações que concederam serviços como a re-

Março de 1998

forma administrativa criaram uma expectativa falsa
nos governantes, a de que, de agora em diante, não
seria preciso adotar muitas iniciativas na esfera govemamental porque os problemas estariam mais ou
menos resolvidos. No caso da reforma da Previdência, dia a dia percebe-se que ela penaliza os trabaIhadores e a classe média.
A crise na prestação de serviços, portanto,
ocorre em duas frentes. Na frente que corresponde
às atividades exclusivas do Estado, como saúde,
educação (falta de vagas etc.), assistência social,
seguro-desemprego, meio ambiente etc. E na frente
de bens e serviços para o mercado, que não necessariamente corresponde a atividades exclusivas do
Estado, como infra-estrutura, energia, telecomunicações, transportes, mineração etc. Mas, se no segundo caso o Estado não precisa estar diretamente envolvido, pois pode conceder a prestação desses serviços ou agir em parceria com a iniciativa privada,
não pode fugir, porém, de sua função reguladora e
fiscalizadora. O modelo de privatização e de concessão de serviços adotado pelo govemo está desmoronando, exatamente porque não preservou para o poder público esta função inalienável.
Como se sabe, nas áreas dos antigos monopólios foram constituídas agências reguladoras como a
Anatel, nas telecomunicações; a Anel, na energia
elétrica; e a ANT, no petróleo. O papel que foi reservado a essas agências e a sua estrutura enfraquecem o papel regulador e fiscalizador do Estado e as
transformam numa espécie de balcão promíscuo
onde se misturam interesses públicos e privados.
Outro grave erro no processo de privatizações consiste em que o Congresso não reservou para si nenhuma prerrogativa de legislar de forma geral sobre
a prestação de serviços, transferindo todo o poder
para as agências.
Todo esse quadro indica a necessidade de se
apresentar uma nova legislação com o objetivo de:
1) recuperar as prerrogaivas do Congresso de
legislar sobre as prestações de serviços;
2) estabelecer novos parâmetros da relação
entre o poder público e as concessionárias de serviços, visando: a) garantia da qualidade dos serviços,
b) a obrigatoriedade de investimentos das concessionárias, c) garantia de acesso universal aos bens
e serviços, d) prerrogativa de interferência do poder
público na definição das políticas tarifárias, e) espaço para a fiscalização e cobrança de eficiência por
parte dos consumidores e; f) regras e mecanismos duros de fiscalização com a facilitação legal da cassação
das concessões em caso de quebra de 'contrato;
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3) propor nova legislação sobre a estrutura das
agências, conferindo-lhes um caráter absolutamente
público e dotando-as de mecanismos fiscalizadores
eficazes;
4) propor uma nova legislação sobre privatizações com a exigências de contrapartidas como, por
exemplo, a que determina que toda a empresa que
compra um setor lucrativo dos serviços se obrigue a
investir em setores não lucrativos;
5) propor uma severa legislação antimonopolista, visando salvaguardar os intersses dos cidadãos
consumidores.
Na questão das privatizações, assim, não está
em jogo um princípio, mas a forma e o modelo de
como foram feitas, o preço implicado no repasse do
patrimônio, a relação entre o poder público e o setor
privado que explora serviços, as garantias e as contrapartidas constituintes das salvaguardas da sociedade. Não se trata, portanto, de defender uma reestatização das empresas privatizadas, mas de propor
uma auditagem das privatizações para verificar se o
poder público não foi lesado. A auditagem deve verificar também os riscos que correm os recursos públicos que financiaram as privatizações, principalmente
os do BNDES. Trata-se, acima de tudo, de resgatar
os direitos dos cidadãos ao acesso a bons serviços.
- José Genoíno - Deputado Federal (PT/SP)
Durante o discurso do Sr. José Genoíno,
o Heráclito Fortes 12 Vise-Presidente, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Nilson Gibson, § ~ do artigo 18 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Concedo a palavra ao nobre Deputado Adhemar de Barros
Filho.
O SR. ADHEMAR DE BARROS FILHO (PPB
- SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, o povo do Estado
de São Paulo, através de sua bancada feoeral, permanece com insônia diante dos pesadelos causados
pela política de erros em relação à saúde pública.
Escaldado em banho-maria desde meados de 1997,
o Ministro Carlos Albuquerque não resistiu à iminente fritura e, com honra, entrega a sua Pasta, mas o
pesadelo continua.
Trocar os nomes ou os ocupantes deste ou daquele cargo faz parte de nossa cultura, antes praticada com freqüência no futebol, onde os técnicos
são os únicos culpados pelas derrotas de seus clubes. Agora, virou mania nos meios políticos. Acontece que a saúde deveria ser levada mais a sério pelos nossos governantes, e não como em torneio de
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amadores - ou seriam profissionais? - que trituram
seus adversários, corrompem seus titulares e todo o
banco de reservas para, eventualmente, serem aproveitados na presidência desse imenso clube de futeboi em que o Brasil ameaça se tornar.
Não poupei críticas ao Ministro demissionário e
muito menos ao Presidente Fernando Henrique Cardoso pelo descaso com que conduziu e conduz a
saúde pública. Por inúmeras vezes, desta tribuna
alertei a todos que a saúde estava mal por aplicarem
maios seus recursos.
Hoje, e somente hoje, deixo de criticar o Govemo FHC para expressar minha esperança em
uma substancial melhora em nosso sistema de saúde. Ao Dr. Carlos Albuquerque deixo meu reconhecimento por seu esforço diante da dimensão dos problemas da sua Pasta. Mesmo sem ter podido cumprir sua missão, pela falta de poder e de apoio, demonstrou seriedade em seus atos. S. Exa. sai de cabeça erguida por permanecer convicto de sua luta,
de seus princípios éticos e morais.
Ao novo Ministro, ao ilustre Senador José Serra, deixo a nossa confiança e votos diante dessa
missão nada fácil de tirar a Saúde dos corredores da
UTI. São Paulo reconhece suas habilidades, sejam
técnicas, políticas e administrativas. Reconhecemos
- e sabe também S. Exa. o futuro Ministro - que as
razões da crise na Saúde residem na má aplicação
dos recursos a ela destinados. Temos esperança de
que o novo Ministro não nos decepcionará e demonstrará sua competência e o seu poder.
Quero ainda, Sr. Presidente, aduzir algumas
reflexões sobre o nome que a imprensa de hoje dá
como sucessor do Ministro Dornelles, ilustre Ministro
da Indústria, do Comércio e do Turismo, Pasta entregue ao Partido Progressista Brasileiro.
Sr. Presidente, não conheço o Embaixador Botafogo. Nunca ouvi nem li nenhum trabalho de S.
Exa. Sei que seu nome emerge, como é da prática
dos grandes partidos, de um acordo do qual participa o Presidente Nacional do nosso partido e alguns
poucos nomes. Faço votos de que S. Exa. seja capaz de realizar sua missão com mais competência
do que o Ministro que deixa a Pasta.
Entendo que na política de tarifas, que a esse
Ministério incumbe cuidar e prover, repousa uma
enorme responsabilidade na questão do desemprego gerado em nosso País, uma enorme responsabilidade no grande número de falências e concordatas
neste País.
Portanto, ao novo Ministro, a esta figura desconhecida, que é o Embaixador José 80tafogo, dei-
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xo os nossos votos também.dá que S.Exa.. seja çapaz de .r~verter este q~ad!o, de rever a política s:fe
tarifas, de analisar os aspectos dos produtqs agrícolas importados, o problema do leite,' o problema da
exportação da banana brasileira, que figura num
item especial dos acordos do Mercosul,. enfim, que
.seja dado a este importante setor da economia brasileira um novo enfoque e um novo tratamento. Que
através de S. Exa. possa realmente o País voltar a
recuperar a sua economia e a gerar empregos. São
esses os votos que fazemos ao Ministro que não conhecemos, mas que acreditamos venha ocupar a
sua função com a melhor das intenções.
Era o que tinha a dizer.
O SR. B. SÁ (PSDB - PI. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nos
últimos dias, a imprensa tem divulgado as intenções
do Governo Federal, particularmente do Ministério
do Planejamento e Orçamento; que já começa a delinear as metas do futuro projeto Brasil em Ação 11.
Quero referir-me especificameritea dois pontos dessas idéias que já estão sendo apresentadas no papel, a serem deslanchadas deste ano para 1999.
Sr. Pre~idente, um dos pontos é a questão da
transposição das águas do rio São Francisco. Repito
o que já disse mais de uma vez desta tribuna: é
inadmissível que não seja considerada a possibilidade de essa transposição das águas do São Francisco alcançar também o Estado do Piauí. '
Ora, Sr. Presidente, as águas do São Francisco vão percorrer duzentos quilômetros para chegar à
cidade de Jati, no Ceará; depois, para chegar ao Rio
Grande do Norte e à Paraíba, outros tantos mais,
fora bs ramais que deverão ser estendidos dessa
adutora, de modo que as populações de várias outras cidades do sertão desses três Estados possam
ser beneficiadas com a água do rio São Francisco.
Essa mesma água do rio São Francisco, para
alcançar os tributários mais distais dos rios Piauí e
Canindé, no Estado do Piauí, não precisará percorrer mais do que 25 quilômetros, desde a barragem
de Sobradinho. Essas regiões do Estado do Piauí
banhadas pelos rios Piauí e Canindé têm mais df:l 40
Municípios que sofrem, ano a ano, com a falta de
abastecimento de água até para o consumo humano, porque têm pouca' precipitação de chuvas e
aqüífero subterrâneo muito pobre.
Faço mais uma vez apelo ao Govemo Federal
para que insira no contexto do projeto de transposição das águas do São Francisco os rios Piauí e Canindé, beneficiando diversos Municípios, devendo
essa extensão ser epicentrada em Municípios-pólo

Março de 1998

como São João do Piauí, São· Raimundo Nonato,
Caracol, Avelino Lopes e tantos outros na"região leste do Estado do Piauí.
Também desejo chamar a atenção da Casa,
Sr. Presidente, para a questão da ~idrovia do rio
Pamaíba. O Govemo Federal já investe nas hidrovias do São Francisco, do Tietê-Paraná, do MadeiraMamoré e do Tocantins-Araguaia, e está também
projetada a alocação de recursos para a hidrovia do
Tapajós. Nada tenho contra isso, mas é fundamental
que o Governo Federal insira nesse programa Brasil
em Ação 11 a hidrovia do rio Parnaíba.
Ora, Sr. Presidente, o Estado do Piauí foi colonizado a partir de duas vertentes: a primeira, no interior do sertão, às margens do rio São Francisco,
quando os bandeirantes de São Paulo ali estabeleceram fazendas; e a segunda, no rio Canindé, chegando até a cidade de Oeiras, onde construíram o
primeiro núcleo populacional de civilização daquele
Estado. Posteriormente, no litoral, o comércio começou a ser feito através da hidrovia natural do rio Parnaíba, a ponto de vários portos instalados às margens daquele rio se terem. hoje transformado em cidades comum certo grau de prosperidade.
Em 1858 já estava em pleno funcionamento a
Companhia de Navegação do rio Parnaíba, que durou até o final da década. de' 40, quando as rodovias
começaram a chegar também ao Estado do Piauí.
Houve, então, uma modificação do sistema de transportes: deu-se prioridade. às rodovias, deixando em
plano secundário a hidrovia.·
Podemos hoje verificar o tempo que se perdeu
neste País, porque menos de 3% de nossas cargas
- e o Brasil possui mais de 26 mil quilômetros de hidrovias -' são transportadas por hidrovias, ao passo
que outros' países, como a' Alemanha e os Estados
Unidos, transportam mais de 25% de suas cargas
através delas. E todos sabemos que o transporte hidroviário é bem mais barato do que o ferroviário,
sendo até oito vezes mais em conta do que o rodoviário..
Sr. Presidente, a hidrovia do rio Pamaíba tem
aproximàdamente 1.400' quilômetros de extensão,
bastando apenas um pequeno investimento, que não
chega a20 milhões de reais, para a conclusão da
eclusa de Boa Esperança,. a fim de que essa via navegável possa ser reutilizada, desta feita no transporte da soja e do arroz, produzidos já em larga escala no cerrado do Piauí e também do Maranhão. A
partir daí, desceriam até Teresina, onde já pretendem se instalar indústrias de transformação desses
produtos primários do setor agrícola.
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Sr. Presidente, deixo ~qui este apelo ao Presidente da República e ao Governo Federal, no sentido de que se resgate parte dessa dívida histórica
que o Brasil tem com relação ao Estado do Piauí. O
último e talvez único grande investimento que esta
Nação fez no Estado foi a barragem da Hidrelétrica
de Boa Esperança, que serve hoje a todo o Nordeste e foi construída no período revolucionário, à época de Castello Branco, pelos idos de 1964 e 1965.
De lá para cá, não houve qualquer outro grande investimento federal no Estado.
Ficarei aqui na tribuna alerta, de atalaia, para
cobrar do Govemo Federal a inserção do Piauí no
programa de transposição das águas do São Francisco e também a reinstauração da Hidrovia do Parnaíba, rota fundamental para o processo de desenvolvimento de meu Estado.
Sr. Presidente, era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Antes
de conceder a palavra ao nobre e ilustre Sr. Deputado Jair Bolsonaro, a Mesa solicita aos Srs. Parlamentares que se encontram em seus gabinetes que
venham ao plenário para fazer o registro de seu
nome no painel eletrônico, pois as votações da sessão extraordinária devem se iniciar às 10h, conforme
determinou ontem o Presidente da Casa. Estamos
com matéria sobre a mesa, a Proposta de Emenda à
Constituição n2 33, de 1995.
O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Com a
palavra o nobre Deputado Jair Bolsonaro.
O SR. JAIR BOlSONARO (PPB - RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, ontem à noite, o Congresso argentino, nUm clima de
muita festa e pompa, revogou a Lei da Anistia e a
Lei do Ponto Final, levaru;:f0-se em conta atos de excação ocorridos durante, o regime mil~ar naquele
país.
No Brasil também temos a nossa Lei da Anistia. Parece-me que o ocorrido na Argentina pode
agora, de modo semelhante, vir a acontecer aqui.
Querem uma caça às bruxas! Mas, no momento em
que irmãos lutam contra irmãos, não há vencedores,
pois todos são vencidos. A meu ver, a reconciliação
está longe ,de se tomar uma realidade, por parte de
civis na Argentina e de alguns civis no Brasil.
Sr. Presidente, temos informação de que, hoje
à tarde, aqui virão entidades de vários pontos do
País, que se dizem defensoras dos direitos humanos, para p~otestar contra a nomeação e posse do
Gen. Fayadlàfrente da Subsecretaria de Saúde do
Exército. Há um velho ditado popular que diz que
prostituta não se aposenta;. tira férias. Essas prosti-
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tutas do Brasil que hoje à tarde virão a esta Casa, ao
que tudo indica, estão com as férias mais do que gozadas e com saudades dos momentos difíceis que
todos vivemos no passado. Caso esse ato venha a
se concretizar, assim como eles devem ter o direito
de protestar, também poderei realizar a minha manifestação no Salão Verde, com a mesma intensidade
em que vier o protesto deles. Solicito a V. Exa. que a
Segurança da Casa fique alerta, porque se eles baixarem o nível terão o troco à altura. Não costumo
ser complacente com quem defende direitos humanos de vagabundos e de marginais, como é o caso
de todas as entidades defensoras dos direitos humanos neste País.
Sr. Presidente, há também um fato que me está
irritando numa seção do jomal Folha de S. Paulo. Todos os dias estou sendo massacrado por ter, em discurso, ofendido D. Paulo Evaristo Ams. Tem de ficar
bem claro que D. Paulo Evaristo Ams é aquele que
defende, com unhas e dentes, a extradição dos seqüestradores canadenses protagonistas daquele episódio com o empresário Abílio Diniz. Então, quem
defende seqüestrador, no meu entender, tem df:! ser
adjetivado de forma um tanto quanto pesada. Ele começou essa guerra comigo no dia 18 de março, acusando-me de ter participado ativamente de atos desabonadores durante o regime de exceção. Não estou contrariado pela conversa, mas pela mentira pregada por ele, pois em 1964 eu tinha apenas nove
anos de idade. Até digo mais: ele deve dar graças a
Deus por eu não ter participado, porque, se assim
fosse, haveria hoje menos vagabundos dirigindo o
destino deste País, aqui no Planalto, e menos demagogos ludibriando a boa fé de católicos pelo Brasil
afora.
Trata-se de uma guerra iniciada por ele, e agora não procede dizer que eu o ataquei gratuitamente.
O meu ataque foi apenas uma resposta à altura do
que ele merecia naquela oportunidade. Quem defende seqüestradores não merece o nosso respeito.
Não é pela posição que ele ocupa junto à Igreja que
pode julgar-se com o direito de atacar outras pessoas. Ele falou e está falado? Não é por aí!
Até digo que devemos exercer o nosso mandato escudados em nossa imunidade, através de palavras e opiniões - e nem digo votos. Se aqui chegar
algum dia uma proposta para que o militar não tenha
mais imunidade através do voto, eu votarei para acabar com ela, porque o voto nesta Casa é secundário
- quase todos votam movidos por algum interesse.
Então, há imunidade por opiniões e palavras, e eu a
tenho exercido aqui.
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Assim, as minhas posições relativas a direitos
humanos continuarão sendo defendidas por mim,
doa a quem doer. Que doa ao D. Paulo Evaristo
Arns, que deve, se quiser acabar com essa guerra,
desculpar-se, por meio de carta aos leitores do jornal
Folha de S.Paulo, da infeliz citação que fez quanto
a minha atitude militar no passado.
Para concluir, Sr. Presidente, espero que D.
Paulo tenha humildade para desmentir sua calúnia
do dia 18 próximo passado, e assim daremos o caso
por encerrado. Quanto ao meu ataque a entidades
que defendem direitos humanos de vagabundos
neste País, ele continuará sendo feito da maneira
mais forte possível.
Era o que tinha a dizer.
A SRA. DALILA FIGUEIREDO (PSDB - SP.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, é indiscutível que a democratização da sociedade passa pela democratização
das relações de gênero. E a democracia de gênero
tem-se mostrado uma questão tão difícil e complexa
como a questão democrática em geral. Uma amostra
dessa complexidade encontra-se no relatório da Comissão Especial criada nesta Casa para dar seguimento, em nosso País, às decisões da IV Conferência Mundial da Mulher. Quem, ,como eu, participou
dos trabalhos da Comissão, saiu com uma percepção ainda mais clara da magnitude da tarefa que nos
espera.
Neste pronunciamento, pretendo privilegiar um
aspecto do leque de questões envolvidas na temática das relações de gênero. Tratarei da posição das
mulheres em relação ao Parlamento. Contudo, essa
é uma história que não pode ser contada isoladamente. As mulheres estarão tanto mais presentes
nas casas legislativas quanto mais estiverem presentes na sociedade.
Algumas informações extraídas de nossa história eleitoral são ilustrativas. Lembremos,' por exempio, que o reconhecimento legal do direito de voto
das mulheres praticamente não teve efeitos imediatos sobre nossa participação nas casas legislativas
brasileiras. Isso mostra que não basta a modificação
do quadro legal. Sem participação ,social ativa, sem
ocupação do espaço público em geral, as mulheres
não terão inserção significativa na política.
Outra ilustração pode ser retirada da história
mais recente do País.
Na primeira metade da década de 60, a participação de candidatas mulheres apresentava alguns
sinais de crescimento, tanto nas eleições para a Câmara dos Deputados como, principalmente, para as
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Assembléias Legislativas. No entanto, tal tendência
se inverteu à medida que se fechava o regime autoritário. Por outro lado, com a abertura política da segunda metade da década de 70, a participação das
mulheres nas casas legislativas recomeçou a crescer de forma constante. Ora, tanto o decréscimo da
participação como a posterior retomada mostram
como a situação das mulheres' nas casas legislativas
guarda relação com a situação geral da sociedade.
Com essa idéia na cabeça, podemos entender
tanto o crescimento contínuo, ,nas últimas duas décadas, do número de mulher:es.Senadoras, Deputadas,
Vereadoras, como o fato de que a participação feminina nas casas legislativas. segue indiscutivelmente
baixa. É que a nossa sociedade mudou, mas não
mudou tanto. Em geral, as mulheres seguem enfrentando dificuldades maiores que os homens para projetarem-se socialmente. Isso é assim nas empresas
privadas, no~, centros de q~çi~ão do Poder ExecutiVo ,e nos Par!amentos.)':Jp,~o específico dos cargosocupados por via eleitoral, como só os partidos
políticos podem registrarc,:l,ndidatos a cargos eletivos, as mulheres ainda têm que enfrentar uma dinâmica parttdã;ri.~ historicamente excludente.
De .qualquer maneira,. a partir do crescimento
numé.rico da participação'feminina nas casas legislativas, um fenômeno muito' importante se deu, que
pode ajudar a mudar a situação hoje dominante. Ao
nos tomarmos uma bancada mais significativa, pudemos dar visibilidade nestáCasa, e também no interior de. out~as casas te-gislativas, à situação das
mu.lheres ná política pàrtiCtalia e eleitoral. Com isso,
a reflexão sobre o tema se aprofundou, inclusive entre os própn.os homens.' '.' , • "
.
Ceitán1~nte, o caso'que mostra esse fenômeno
de maneira, mais clara é:~ aprovação das cotas para
mulheres nas listas de cárídidatos dos partidos e coligações para as casas iegislativas. Naturalmente, a
cota não foi aprovada pelas Deputadas, pois somos
uma minoria no Congresào 'Nacional. Foi o voto dos
nossos pares, homens, I ql!le garantiu a criação da
norma. Nó-entanto, se nãohouvesse um número mínimo de mulheres na pOlítica parlamental', dificilmente a matéria'ganharia visibilidade e densidade política suficiente para transformar-se em lei'.' :
Estamos, hoje, em condições de levar adiante
um processo extremamente positivo para a democratização de gênero na 'política e na sociedade em
geral. A medida que cresc~ a participação das muIheres na esfera pública (universidades"movimentos
sociais, magistratura) aumentam também as condições de participação eleitoral eficaz elda:acesso aos
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cargos eletivos. Com a participação nas casas legislativas, reforça-se a percepção do legislador de que
a exclusão de uma parcela significativa da cidadania
dos centros de decisão política constitui um problema real para a democracia. Com isso, medidas para
reverter o quadro, como a adoção de cotas, são
pensadas e implementadas. Essas medidas, por sua
vez, reforçam a dinâmica. social de crescimento da
participação feminina na política eleitoral e partidária.
Claro que o processc:> democratizante ainda, é
incipiente. Na Câmara dos Deputados; por exemplo,
não temos tradição de ver mulheres ocupando cargos na Mesa ou na liderança de partidos políticos.
Também a presidência de Comissões, tanto as Temporárias como as Permanentes, só em casos conta-o
dos coube a mulheres, A face atual do' nosso Congresso ainda é marcadamente masculina;
a problema de fundo; contudo, não é o de aorir
espaço para que algumas' mulheres estejam preselÍtes nas casas legislativas - ou mesmo para que muitas mulheres estejam nessa situação. 'A questão
mais importante é que 'a formulação de políticas públicas será sempre deficiente, enviesada, se um se..
tor tão representativo da .sOciedade não fizer parte
dos órgãos de debate decisão. a Parlamento precisa das mulheres para bem' cumprir seu papel social.

e

Evidentemente, todos"os Parlamentares estão
abertos à discussão de tô,dos os problemas do País.
No entanto, a própria dinâmica da vida parlamentar
leva a especializações,
dependem' da experiên:
cia de vida e da base eleitoral dos Parlamentares. É
perfeitamente natural que as mulheres estejam mais
atentas para os problemás que afetam mais diretamente a parcela femininà da população ':": que estejamos também mais preparadas para""jÚlgar soluções propostas nessa área. '.

"que

e

~

~

Além disso, meslT)o ,em questões de caráter
mais geral, o olhar femi'1i~o é importante. Não por-,
que sejamo~ melhores,.ou ,piores que os homens,
mas porque somos cidad,~~ 'deste País e temos uma
experiência" de vida algo',qiferenciada, que deve influir nos processos decisórios. Nossa opinião é indispensável para que se tome qualquer decisão que se
queira democrática.
O SR.COLBERT MARTINS (PPS - BA. Sem
revisão do'Qfador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados/o.tempo regimental que me é destinado
é pouco para eu expressar'o quanto estou estarrecido na manhã -de hoje.
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a Presidente do Senado Federal, Senador Antonio Carlos Magalhães, declarou que a cassação de
Deputados que votaram por outros nesta Câmara é
uma injustiça. Aliás, estou percebendo um grande intuito de que esse fato não vá a julgamento e de que
nada aconteça com quem fraudou o voto neste plenário e desrespeitou os eleitores do Brasil inteiro. E,
lamentavelmente, a defesa dessa causa está partindo do Presidente do Senado Federal. a Jornal do
Brasil de hoje noticia que o Senador Antonio Carlos
Magalhães já pediu a seu amigo, Waldeck ameias,
do PFL da Bahia, o número da senha, da qual se esquecia com freqüência.. E mais ainda. Diz o Senador
Antonio Carlos Magalhães que no Senado isso é
muito comum.
Diz o Senador Antonio Carlos Magalhães: "Eu
mesmo, várias vezes virei para o Senador Waldeck
ameias e perguntei· qual era a minha senha. Muitos
Senadores esquecem a própria senha e perguntam
a um colega ou a algum funcionário da Mesa qual é
o código. É preciso apurar se o Valdomiro Meger
teve, efetivamente, culpa".
a Senador do, Paraná, Andrade Vieira, diz que
é comum um votar por outro. E me parece que no
senado é mesmo.
Aqui na Câmara, pelo que estou vendo, a intenção é de se sepultar o assunto. E o eleitor? Na
minha cidade, no último fim de semana, algumas
pessoas cobravam de mim o valor do voto.
Oque é que defende o Senador Antonio Carlos
,Magalhães?, A suspensão por trinta dias, para dar
uma lição.':
Isso aqui não é escola, não! Isso aqui não é
colégio;. não! Vai suspender o eleitor. Quem frauda
eleição; -em "qualquer seção eleitoral do Brasil, comete um crime, é criminoso! a voto tem de ser respeitado.
Não dá para entender que um Senador da República,'ql,leconhece tudo, se esqueça de sua senha. Não acredito nessa história de memória fraca
do Senador Antonio Carlos Magalhães. Ao contrário,
S. Exa.se" lembra muito bem do que quer ser lembrar. E será" que sua memória está falhando na hora
de se lembrar de uma simples senha?
E, 'na- Câmara, parece-me que tiveram até dificuldade em escolher um relator. Há um "cristo" que
foi colocado na relatoria, o Deputado Silvio Pessoa.
E eu conheço o Deputado Silvio Pessoa, homem sério. Sei que' bem conduzirá o processo.
Mas fico preocupado, quando ouço o Presidente do Congresso Nacional dizer que não foi nada de
mais, porque até S. Exa mesmo troca a senha com
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um Senador amigo, da Bahia, o Senador Waldeck
Omelas. Imagino como deve ser uma votação no
Senado! Um Senador perguntando para o outro:
qual é a minha senha? Ou para a Mesa: qual é a minha senha? Fica sabendo na hora o número da senha e vota.
É preciso mudar urgentemente esse sistema.
Qual será a responsabilidade do eleitor comum
quando for votar? MVote por mim. Tome aqui o meu
título e vote pór mim.MVai virar uma sem-vergonhice
nacional, vai ser uma falta de respeito no Brasil inteiro. Imagine se cada um puder votar pelo outro. lmagine: vamos pegar um bolo de dez títulos de eleitor e
dar para um só eleitor votar. Um eleitor vai votar por
dez.
Sr. Presidente, estou angustiado. Participei da
oitiva, juntamente com V. Exa., Deputado Nilson
Gibson, do Deputado Sérgio Naya a, logo em seguida, tivemos notícia do caso do Deputado que havia
sido flagrado votando por outro. Esse fato foi mostrado para ti Brasil inteiro pela TV Câmara, que, aliás,
M
está sendo chamada de MTV Concert porque mostra
Mpianistas E estarrecidos assistimos ao Presidente
do Congresso Nacional, nacionalmente defender o
Deputado, dizendo que isso não é nada demais, que
basta uma suspensão por trinta dias e o assunto estará resolvido.
Sr. Presidente, encerro meu pronunciamento
fazendo um alerta de que a Nação não vai engolir
esse tipo de proteção que o PFL e o PTB querem
dar ao Deputado que votou por outro. Estaremos
atentos para mostrar ao Brasil inteiro que essa história de votar por outro desmoraliza o Congresso Nacional. Não admitimos, nem do Senador Antonio
Carlos de Magalhães, nem de qualquer outra pessoa, justificativas para esse tipo de ato.
Estou muito preocupado com isso, mas espero
que a Câmara dos Deputados saiba reagir. . .
O SR. SERAFIM VENZON (PDT - SC. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, temos acompanhado, todos os dias, pelos jornais e televisão que o desemprego assola o
mundo inteiro, principalmente o Brasil, em razão das
diferenças sociais que aqui temos.
I
Por outro lado, verificamos que houve um aumento no PIB brasileiro. Houve um aumento da arrecadação do Imposto de Renda e do ICMS. A Cofins
e a CPMF demonstram, dia após dia, que a economia brasileira cresce. No entanto, paralelamente a
isso, aumenta também o desemprego. Se existe um
aumento da produção, como é que aumenta simultaneamente o desemprego?
H

•
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O problema está no conjunto de leis mundiais não apenas do Brasil - que prioriza o trabalho da
máquina em relação ao do homem. A tendência - é
fácil de compreender e é o· que nós queremos - é
que uma máquina ou alguém faça gratuitamente o
trabalho para nós. Porém, do jeito que está, cria-se
um problema social demasiadamente sério.
Vejam, por exemplo~ 'que o custo social de um
trabalhador varia entre 110 a 130% do que ele leva
para casa, seja de Previdência, de Fundo de Garantia, adiantamento de férias e outros direitos, naturalmente, a que· faz jus o trabalhador e que deve ser
assim.
No entanto, quando se substitui esse trabalhador por uma máquina, não se paga esse correspondente social para poder fazer frente ao desemprego
que dia a dia acontece e também para poder estimular a manutenção do homem no posto de trabalho.
Então, vejam V. Exas::'só de Previdência - que
hoje ronda os 30% - 8, 1Ó, '11% são descontados diretamente da folha do trabalhador e os restantes
20% são desembolsados pelo patrão na hora de fazer o pagamento. Trinta pai cento, Srs. Deputados!
Pergunto: o que pagarão fábricas como a
VolkswageÍl oú a Ford qUá.hdo fizerem carros robotizados, quando não tiverem mais nenhum empregado na fábrica? Quanto' pagarão de previdência?
Quanto pagarão de encaÍ'gós sociais essas empresas? E essas empresas que utilizam marketlng de
produção, que estão todos' os dias substituindo, meIhorando a tecnologia, dizem que estão diminuindo
os preços dos seus produtos, o que não é verdade.
Seria muito mais fácil; em vez de cobrarmos
previdência e outros enctirgos sociais sobre a folha
de pag~irnEH1to, fazer o quà já vem sendo feito pela
construçãoéivil, que cobra previdência sobre o metro quadrado construído.' POderíamos cobrar - é um
exercício de imaginação ''': previdência sobre a camisa pronta, sobre o sacode feijão ou de arroz, em
vez de cobrá-Ia do trabalhador agrícola, do trabalhador da agroindústria.
,',',
A proposição que 'góstaria de. apresentar aos
nobres pates desta Casá.' seria justarilente no sentido de direcionarmos esse 'conjunto de léis que todos
os dias' elaboramos para· incentivar o industrial a
manter o trabalhador na fábrica e não substituí-lo
pela máquina. Devemos elaborar leis qUe estimulem
a manutenção do trabalhador no emprego.
.
Do jeito que está hoje, esse conjUnto de leis
faz tudo para que o trabalhador seja sútistituído por
uma máquina, porque desta forma, o patrão poderá
se livrar de uma porção de encargos sottáis.
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Era o que tinha a dizer.
O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, quero, nesta manhã, somar-me às diversas manifestações feitas da tribuna desta Casa acerca da situação dos policiais rodoviários, que vêm sofrendo - assim como todos os servidores públicos um arrocho sem precedentes com o achatamento de
seus salários.
.
Quero, neste caso em particular, dos policiais
rodoviários, chamar a· ~tenção desta Casa para a
decisão tomada pelo Ministério da Administração de
suspender o pagamento das Gratificações por Operações Especiais a que esses policiais têm direito.
Essa suspensão levou, na prática, a uma redução
salarial brutal e, poderíamos até dizer, a um achatamento da ordem de 70% dos míseros salários percebidos por esses policiais. ,
Para o Governo, talvez, os policiais rodoviários
não desempenhem papei que ameace ~ "estabilidade" - entre aspas - desse ,mesmo Governo. Talvez,
para o Governo, os policiais não configurem uma
grande ameaça. Com o quantitativo minguado existente hoje no Brasil e cOm P abandono das estradas,
o Governo talvez julgue que uma greve a,mais uma
a menos, por parte daqi,u~íes que exerce,m papel decisivo na manutenção dessas estradas, não influenciaria em nada. Talvez,' por. causa desse 'sentimento
perverso de completo abi:indono, o Governo pouco
esteja se preocupando com a situação dos policiais
rodoviários.
Aliás, o DNER, que' foi objeto de denúncia lembro as movimentaçõ~s, .o desvio de verba no Ministério dos Transportes 7'". não se preocupa nem um
pouco com os profissionai~ que atuam nas rodovias
federais, algo extremamente caótico neste País.
O papel desempenhado pelos policiais rodoviários não tem sido restrito à questão policial ou coercitivo. Na realidade, eles· vêm exercendo um papel
muito mais educativo, orie!1tador.
No momento em que se introduz uma legislação literalmente nova no País, o famoso Código de
Trânsito Brasileiro, é fundai;nental que essa categoria seja não ,só bem remunerada como melhor aparelhada para atuar. E atuar - volto a insistir - no sentido de orientar, de educar, a fim de que esse Código
possa ser sobejamente respeitado pelo bem do cidadão que trafega nas estradas, eliminando os altos índices de acidentes que ainda mancham as páginas
dos nossosjprnais.
Mas, Sr..' Presidente, a . insensibilidade do Governo é brut~i;,- Ele massacra o servidor com mais de
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mil dias sem reajuste, retira-lhe gratificações e, agora, põe-se frontalmente contra a implementação de
um plano de carreira para esta categoria.
Tem sido constante a movimentação dos policiais nesta Casa. Tem sido constante o posicionamento de Deputados de vários partidos nesta tribuna, pleiteando respeito, buscando a implementação
desse plano de carreira, o retomo das gratificações
e o respeito a um policial que desempenha uma tarefa nobre nesta Nação. Mas o Governo continua
adotando essa política de completo abandono das
rodovias e de pouco caso das vidas que por ali trafegam. Portanto, massacrar a Polícia Rodoviária faz
parte desse contexto.
Concluind:>, quero, além de me somar aos diversos Parlamentares que já tiveram oportunidade
de se posicionar sobre este assunto, solidarizar-me
com a classe e dizer que estamos juntos nessa luta
para eliminar a intransigência do Governo em relação ao massacre dos servidores públicos - e aí entra não só a qu~stão salarial, mas a reforma admi~
nistrativa e a da Previdência. Todas elas se somam
nesse pacote de crueldade e maldade despejado sobre os servidores públicos, em particular os policiais
rodoviários federais.
Portanto, como se não bastasse serem apenados pelas reformas, como se não bastasse essa reforma da Previdência, que também os atingirá de
forma veemente, há também problemas com a política salarial, o plano de carreira, o desrespeito e o completo esvaziamento da Polícia Rodoviária Federal no
que diz respeito a quadro efetivo, a equipamentos e
a condições para atuar - e todos aqui sabem como
atuam os policiais federais.
Por isso, quero pedir, mais Uma vez, aos diversos companheiros Parlamentares que, juntos, quebremos a intransigência e possamos aprovar um piano de carreira para os policiais rodoviários federais,
eliminando essa divergência e essa crueldade com
esses servidores.
Era o que tinha a dizer.
O SR. ELIAS MURAD (PSDB - MG. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, noticiam os jornais que o Presidente
Fernando Henrique Cardoso, participando de um
programa de televisão e debatendo diversos temas
com adolescentes e jovens, inclusive respondendo a
suas perguntas, ficou profundamente impressionado
com o elevado nível de sua desinformação a respeito de vários assuntos atuais.
Em primeiro lugar, é necessário elogiar a atitude democrática do Presidente, aceitando tal tipo de
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debate - principalmente com os jóvens, que, muitas
vezes, -são irreverentes nas suas perguntas e co- _
mentários. Em segundo lugar, por concordar em participar de um programa onde a exposição de suas
idéias poderia ser alvo de críticas acessíveis a miIhões de ouvintes.
a Presidente, sem deixar de lado a sua maneira educada de ser, respondeu várias perguntas com
firmeza, até mesmo criticando algumas delas.
Contudo, o que mais me impressionou nas
ponderações do Presidente foi a sua firme posição
contra a descriminação de drogas,-particularmente a
maconha. S. Exa. mostrou conhecimento da matéria
quando afirmou que "as drogas, junto com o desemprego, são os maiores problemas do mundo moderno". Disse mais: "qualquer tentativa- de liberalização
da maconha, neste momento, vai aumentar o contágio da droga no Brasil".
Ao lado de mostrar a firmeza de suas posições,
o Presidente demonstrou também estar a par do assunto. Ele sabe, por exemplo, que o abuso de drogas é uma doença social epidêmica, tanto assim que
afirma que a liberação irá aumentar o contágio.
Nada mais certo do que isso. A droga é o agente
dessa epidemia, e ninguém de bom senso pode sequer pensar em deixar tal agente livre. É como se
numa epidemia, como a dengue, se deixasse o vírus
livre, sem matar o vetor que o carrega, o mosquito.
Qualquer droga livre aumenta os dois maiores fatores de risco de abuso e de dependência, que são a
disponibilidade e a aceitação.
É o que acontece com o álcool e o tabaco, que,
como drogas livres, legais, são disponíveis e aceitas
pela maioria das comunidades. Por isso causam tão
grandes e graves problemas.
Num momento em que se tenta glamourizar a
droga - principalmente a maconha, levantando-se
que ela seria uma droga 80ft ou ligth, isto é, leve ou
suave, e cujos malefícios seriam menores do que os
do álcool e do tabaco, ou então defendendo-se a
sua medicalização, alegando-se que teria propriedades terapêuticas importantes -, a posição firme e positiva do Presidente sobre o assunto é digna de elogios, principalmente partindo de um sociólogo que
ocupa, no momento, o cargo mais importànte do
País.
Outra ponderação fundamental do Presidente
diante dos jovens foi a de que, ao lado do desemprego, as drogas constituem o problema mais importante deste final de século. Nos albores do terceiro milênio, o grande inimigo agora é a droga.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
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O SR. EULER RIBEIRO (PFL - AM. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, 'Sras. e Srs.
Deputados, as privatizações fazem parte da política
pública do Governo Fernando Henrique Cardoso.
Longe de mim ser contra as privatizações, pois imagino que o Estado do passado não pode ser repetido, mas tenho uma preocupação muito grande quanto ao setor energético da Amazônia, e particularmente quanto ao do meu Estado, o Amazonas.
A companhia estatal Eletronorte, que durante
doze anos fez todo o processo de arrecadação,
sempre teve sua maior fonte de recursos no parque
de distribuição de energia de Manaus, mas desviava
esses recursos para outros Estados.
Portanto, durante doze anos não foi feito qualquer tipo de investimento em nossa cidade. Por conta disso, sofremos o maior blecaute de energia, no
ano que passou, e continuamos sofrendo, de vez em
quando, racionamento em tomo de dez a quinze por
cento - com enorme prejuízo para o distrito industrial, que é praticamente a fonte de renda do Estado
do Amazonas.
Quero alertar as autoridades federais para o
fato. Já fiz um protesto perante o nosso grande Ministro das Minas e Energiaf?, Sr. Raimundo Brito, que
passou a realizar grandes investimentos no parque
energético do Estado do Amazonas. Entretanto, não
foram eles suficientes para dar tranqüilidade ao povo
amazonense. Agora que se aproxima a data de realização da licitação, enviei uma carta ao BNDES para
que acrescentasse pré-requisitos ao respectivo edital, sugerindo que o Governo não retirasse de vez a
sua participação na questão da energia porque a
Amazônia é diferente do restante do País.
Nessa carta enviada ao BNDES, também lhes
disse que precisam considerar que o Governo não
pode sair de uma só vez dessa área; tem de fazê-lo
lentamente, vendendo agora somente metade da
empresa - por exemplo, a distribuição, e continuar
investindo maciçamente no.parque gerador, aproveitando o gás natural de UriJcu,· porque do contrário se
instalará de pronto o caos no Amazonas.
As companhias geradoras independentes que
se propuseram a instalar dez máquinas geradoras,
num total de 300 megawatts, não conseguiram implantar sequer duas até o ano passado - e isso, com
a ajuda da Eletronorte. Podemos bem imaginar que
o setor privado, que só tem compromisso com o lucro - e eu nada tenho contra o lucro -, no momento
que adentrar na administração da Eletronorte vai aumentar tarifas e demitir pessoal, não vai fazer investimentos, e o caos vai-se instalar.
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POr. outro lado, quero manifestar nossa alegria
diante da decisão tomada pelo Supremo Tribunal
Federal, por unanimidade, na semana passada,
quando analisou ação de inconstitucionalidade impetrada pelo Governador Amazonino Mendes contra
portarias dos Ministérios da área econômica que,
contra a própria lei que institucionaliza e constitucionaliza a Zona Franca de Manaus, promovem a quebra do processo institucional, dificultando cada dia
mais o processo de prosperidade que a Zona Franca
trouxe para o Estado do Amazonas. Por conta disso,
o Governo do Estado está de parabéns.
A partir daí, estamos lançando em nosso Estado uma bandeira para trazer um milhão de assinaturas para o próximo Congresso - que será revisor,
com certeza -, a fim de retirar das Disposições
Constitucionais Transitórias o art. 40 e inserir na parte permanente da Lei Maior o instituto da Zona Franca de Manaus.
Portanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
essa é uma bandeira pela qual todos da Bancada do
Amazonas vamos lutar. Convoco também os meus
Pares de todos os demais Estados para essa luta,
porque o único projeto que deu certo no Brasil, com
incentivos fiscais, foi o instituto da Zona Franca de
Manaus.
Era o que tinha a dizer.
O SR. CONFÚCIO MOURA (Bloco/PMDB RO. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, temos acompanhado pela imprensa a ocorrência, no Rio de Janeiro, de atentados
contra médicos diretores de estabelecimentos de
saúde naquele Estado. O que mais nos entristece é
que esses médicos, diretores de hospitais públicos,
estão trabalhando para a moralização do sistema de
compra de produtos e insumos hospitalares, bem
como da distribuição de exames complementares,
principalmente na área de radiologia e outros procedimentos conveniados com a rede privada.
Enquanto ficamos aqui brigando com o Ministro
da Saúde, reclamando do Tribunal de Contas, os
médicos e demais profissionais de saúde que querem de fato moralizar os serviços estão sendo banidos, linchados por mafiosos, fornecedores e até
prestadores de serviços no Brasil.
Sr. Presidente, a questão da saúde pública no
Brasil é séria. Creio que o que vemos na imprensa é
a ponta de um iceberg de escândalos que envolvem
os recursos públicos na área de saúde.
Sou testemunha da preocupação dos ex-Ministros Adib Jatene e Carlos Albuquerque e do Dr.
Barjas Negri com o estancamento dessa hemorragia
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que são as fraudes, a corrupção desenfreada - institucionalizada no Brasil-, o abocanhamento dos recursos da saúde pelas clínicas particulares, que são
compradoras de serviços do Ministério da Saúde.
O sistema das AIH é perverso. O doente é escolhido pela gravidade da doença; o doente crônico,
o diabético, o coronariano, o canceroso, o aidético
não são prioridade dos convênios, porque representam prejuízo. Por isso, eles são conduzidos para
a rede pública, criando-se assim o conceito do que
seja lucrativo, do que seja o filé mignon da saúde
pública no Brasil.
O Ministro Carlos Albuquerque encarou essa
situação, procurou descentralizar a gestão dos serviços de saúde. Ninguém consegue, de Brasília, fiscalizar hospitais nas mais distantes localidades do
País, porque não é possível. Não há Ministro do Tribunal de Contas que consiga fiscalizar todos os hospitais. Quem tem que fiscalizar a saúde são os Conselhos Municipais, os Prefeitos e as Câmaras de Vereadores. O Ministério tem de descentralizar recursos e decisões.
Sr. Presidente, cumprimento o ex-Ministro Carlos Albuquerque, na sua saída, pelo relevante serviço prestado ao País com a descentralização da saúde.
Quero também manifestar desta tribuna o meu
repúdio aos maus médicos, à máfia dos fornecedores, que têm assassinado profissionais sérios pelo
Brasil afora.
Espero que o novo Ministro, ao assumir a Pasta da Saúde, modifique o sistema das AIH, possibilitando assim que os recursos de fato cheguem à
ponta da linha, que é o povo pobre e necessitado do
Brasil.
O SR. JOÃO COSER (PT - ES. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, como costuma dizer
aqui um colega Parlamentar, é a modernidade ou o
atraso o que estamos vendo?
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a revista Veja relatou que o povo brasileiro tem consciência
do que seja uma vida saudável, fazendo avaliações
sobre o serviço de saúde, sobre o sistema público e
suas reações em relação às orientações médicas,
ao exercício físico e à alimentação.
Pesquisa por ela publicada dá conta de que,
mesmo que as pessoas tivessem necessidade, uma
boa parte delas não conseguiria sequer ser atendida
por um médico, porque não temos os médicos distribuídos de forma decente no Brasil.
Sr. Presidente, é grande a minha preocupação
com o setor saúde, partindo de uma afirmação do
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ex-Ministro Adib Jatene, segundo a qual se o Ministro José Serra, quando no Ministério do Planejamenta e Orçamento, tentou acabar com a Saúde, imagine agora como Ministro da Saúde!
Quando foi aprovada a CPMF, fui o único
Deputado do Estado do, Espírito Santo que votou
contra o imposto, e votava com a convicção de que
o Governo Federal, se quisesse realmente atuar
com prioridad~, na Saúde, precisaria alocar recursos
orçamentários. E qual, foi a ·proeza do Governo?
Com a CPMF, alocou mais de 6 milhões na conta da
Saúde" mas, em compensação, retirou 7 bilhões. '
Havia 2.0 bilhões para a Saúde; no ano seguinte à
criação da CPMF; tínhamos' apenas 19 bilhões para .
o setor saúde - e nem tudo foi aplicado.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no Estado do Espírit<?,SàntQ,ne~te,momento, os médicos
e demais profissionlilis da Saúde encontram-se em.
greve, porqL\e, al~mdo descaso geral com a Saúd~,
no País, no Estado ~o Espírito Santo os salários dos,
servidores' pÚblicos estão,atrasados - particularmen~
te dos servidores da Saúçie - há mais de três meses."
.. É ,I~rnentá"'el que se, queira exigir de profissio~
nais, .que já ganhar:n baixos ,salários que trabalhem:
sem receber. ,
.
", O Governo Federal, os Estados e os Municír'
pios criaram Q fun,do de Educação e tentam ago~a,'
colocar em dia <> pagamento ,dos servidores da Educação; mas aSaúde continufl. abandonada.
" ,Quando analisamos o resultado de ,algumas
pesquisas, p~rcebernos queQs ÕOl;ls<acaoam fica,n-.
do. nl;lS costas dos profisl:!ionais; a população não.
consegue identificar ainda que o Governo é o maior
responsável pel,o descaso com a Saúde. O. Governo
não, dispõ~ de bons hospiti:lis nem de equipamentos
decentes, conseqüentemente, seus profissionais não,
são valorizados. Por isso fica difícil.
, Ainda com relação à pesquisa, respondendo à
pergunta: "por que os serviços públicos de saúde.
não,funcionam?M, 25% disseram que por causa da'
falta de médicos; 21%, pela demora no atendimento; ,
e 13%, porque os funcionários não atendem muito,
bem.
Sr. Presidente, esse índice pode ser real para
algumas partes do País onde não existe número suficiente de médicos em condições de atender à po~·
pulação. Mas em nossa região Sudeste, principal- ,
mente no Estado do Espírito Santo, médicos existem, o problema é que estão abandonando o serviço
público para fugir dos baixos salários e, ainda assim,
atrasados.
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Os servidores públicos da Saúde fazem milagre. As pessoas estão morrendo nas portas dos haspitais, a dengue está se alastrando no Estado do Espírito Santo - lamentavelmente, o Espírito Santo tam
se destacado por coisas ruins -, que hoje é o Estado
com maior índice da doença no Brasil.
Esperamos que o Governo Federal se empenhe na liberação de recursos e atue de forma organizada com os Estados e Municípios no combate à
dengue, e que faça uma intervenção qualitativa em
todo o País, para termos, ainda que mínima, uma
melhoria no setor saúde, a fim de que se consiga
atender à população mais carente.
Que a saúde pública não passe a ser prioridade do Congresso Nacional e da elite política brasileira, mas, sim, prioridade número um do Brasil.
Nesse sentiao, cobramos do Governo Federal,
do Governo dó Estado do Espírito Santo e dos Municípios a criação de um sistema que permita o atendimenta à população, afim de diminuirmos o índice de
mortalidade nas pr)rtas dos hospitais. Fazemos um
apelo para que as pessoas sejam decentemente
atendidas, porque, lamentavelmente, a saúde pública ,no Estado do Espírito Santo encontra-se em caos
absoluto.
,Fica aqui- nosso ,empenho e nossa reivindicação. para que 'as autoridades políticas dediquem sua
atençãoao setor, a fim de ,resolver esse problema.
Que. o Ministm José Serra não venha a criar um
novo imposto com o objetivo apenas de encher os
cofres da União para pagar suas contas e os juros
aos banqueiros, abandonando a Saúde ainda mais.
'; ': O SR. ROLAND LAVIGNE (PFL - BA. Sem revisão do, orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, 'em' hipótese alguma tenho algo contra o
Senador' José Serra. Considero S. Exa. um grande
homem público, que ajudou a conduzir a política
econômica deste País com zelo e dedicação, inclusive na sedimentação do Plano Real.
Quando votamos a/CPMF nesta Casa, Sr. Presidente, ,dizia-se que erá para resolver em definitivo
o problema da saúde públicà brasileira. Os anos se
passaram, prorrogamos' esse imposto e o que vemos neste instante é a saúde pública brasileira descendo uma ladeira sem fim, entrando na UTI, prestes a falecer. E isso não se deve aos Ministros que
por ali passaram, e sim, pela estrutura política de
saúde adotada neste País, Não é possível que o
povo brasileiro, que na,sua',maioria não pode pagar
por tratamento de saúde,' .indigente, ,seja atendido
por um médico que ganha,dois reais'por uma consulta. Issp não é atendimento, é um engano.
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Como médico queria destacar que desde a
compareçam ao plenário, a fim de registrar presença
criação do Ministério da Saúde aquela Pasta sempre
no painel eletrônico.
foi exercida por um médico. Para nossa surpresa,
Temos a presença de 132 Srs. Deputados.
com todo o respeito que temos, assume a Pasta da
A Ordem do Dia deverá iniciar-se às 10h, com
Saúde o Senador José Serra, que, na minha visão,
matéria sobre a mesa, dando continuidade à votação
deveria ser exercida por um profissional de saúde,
da Proposta de Emenda à Constituição n2 33/95, rede preferência um médico, que, pudesse ter noção
ferente à reforma da Previdência.
dos problemas endêmicos da saúde pública que
O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Com a
este País atravessa. Será que o Ministro José Serra
palavra o Sr. Deputado Augusto Carvalho.
,
conhece a fisiopatogenia daesquistossornose, da
O SR. AUGUSTO CARVALHO (PPS :.... DF.
malária, da tuberculose, da febre amarela, da menin- .
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
g i t e ? S r s . Deputados, recentemente estive ne$ta tribuna
para, mais uma vez, questionarausiná deirregulariOra, Sr. Presidente, este País tem inúmeros
homens, médicos competentes que poderiam exerdades em que se converteu o bNER. A cada dia
cer aquela Pasta. A saúde brasileira está acima dos
abrimos os jornais e vemos fatos novos deslustrando
anseios políticos, e o Ministério da Saúde, na minha
a atuação de dirigentes daquela instituição. Na vervisão, não é Ministério para" se fazer política, mas
dade, esses fatos vêm marcando a gestãO do Sr. EU..
para cuidar da saúde do povo bra!)i1eiro, que está,
seu Padilha na condução do Ministério dos Trahsmuito deficitária e precária. .
portes, pois não vemos vontade política, .energia neA CPMF foi criada com a argumentação de que
cessária para enfrentar esse tipo de gestão, aliás;
seria para melhorar as condições de atendimento,
péssima, de uma área pública. Podemos constatar
isso através da seqüência de denúncias feitas.
pagar os hospitais e as santas casas mais adequaAinda esta semana uma nova denúncia foi redamente. Mas não estamos vendo isso.
Por isso, quero solidaiizar~me com o Líder do
gistrada e não vimos uma' contestação eficaz, um
PFL, Deputado Inocêncio Oliveira, que disse textual-'
desmentido categórico em relação 'àrião-cobrança'
mente - e quero que S. Exa. mantenha essa poside empresas que deveriam realizar pagamento ao
ção - que não vota a prorrogação da CPMF nesta " Governo, no caso de licitações de trechos de estradaS federais que teriam sido privatizadas.
Casa. Achamos um absurdo que se,'retire dinheiro
povo
brasileiro
com
a
desculpa
de
que
seria
para
Agora, Sr. Presidente - e já apontamos isto na
do
melhorar a saúde pública brasileira, e a saúde contisemana passada -, alguns dirigentes do DNER fonue da maneira como está.
ram· afastados em razão da comprovação· de irreguQuero, entretanto, desejar - já que'não posso '
laridades apontadas recentemente, especialmente o
Sr. Jesus de Brito Pinheiro, Diretor de Operações do'
mudar cabeça do Presidente Fernando Henrique
Cardoso - ao Senador José Serra, na .Pasta do Mi-'
DNER.
nistério da Saúde, que S. Exa. possa serassessora~'
, Fizemos algumas críticas relativas 'a pagamen-'
do, corno deverá ser, por médicos e profissionais,
tos à empresa chamada OAM, que não' mereceu·
competentes, para que finalmente possa mudar os
uma apuração decisiva. Agora uma comissão de sindestinos da saúde pública. brasileira, que não agüen-.
dicância está apurando essa irregularidade, mas' a
ta mais, que agoniza na UTI,. clamando por· melhores'
jornalista Regina Pires, na sua coluna ·Correio Ecocondições. Nós que somos do interior do Brasil, e
nômico", do jornal Correio Braziliense, afirma que o
vemos as dificuldades por que passa esse povo, .
Sr. Jesus de Brito Pinheiro, embora esteja oficialconsideramos humilhante '9~ 'atendimento que a po- ,
mente afastado do cargo por decisão tomada pelo
pulação brasileira vem recebendo nos hospitais pú~
DNER, até que terminem as apurações, acompanha,
na presença do advogado, os depoimentos de funblicos e priva~os.
Dessa forma, desejamos que o Ministro José
cionários.
Serra tenha êxito no seu trabalho, para que a saúde
Por outro lado, a empresa CIM, que, por crítica
pública brasileira encontre o caminho que almejanossa, recebeu 2,2 milhões de recursos do Governo,
mos para todos'os brasileiros. .
aliás, 6,3 milhões de reais de recursos do Governo,
a Utulo de contratos para a contabilidade, a contaO SR. PRESIDENTE .(Nilson Gibson) - A Mesa
solicita aos 'SI'S., Parlamentares que se encontram
gem de veículos nas estradas, com equipamento obem seus gabinetes, nas diversas Comissões Perrnasoletq e oneroso para o Erário, essa empresa, apenentes da Casa e em Comissões Especiais que
sar de haver concorrência na praça, venceu o con-

a:
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trato sem licitação e recebeu essa bagatela de mais
de 6 milhões de reais.
Enfim, o Sr. Eliseu Padilha, que, parece, vai
continuar à frente do Ministério dos Tránsportes,
deve uma explicação à Nação e ao Congresso Nacional, em razão de denúncias por nós formuladas que até hoje não mereceram qualquer resposta ou
investigação, no prazo de trinta dias - e ao próprio
Tribunal de Contas da União, que está acompanhando esse tipo de denúncia.
Sr. Presidente, para concluir minha intervenção, gostaria também de fazer um registro sobre um
fato grave que ocorre em Roraima. Vimos as imagens dramáticas, na televisão e nos jornais, da de.
vastação provocada pelos incêndios na floresta, que
já atingiram, de forma brutal, o gado e todo o patrimônio de pequenos produtores rurais e grandes faiendeiros.
Aliás, por causa de uma burocracia absurda
não se recebeu, por exemplo, a ajuda oferecida pela
Unidáde de Emergência Antiincêndios da Organiza~
ção das Nações Unidas, que atua desde a época do
incêndio ocorrido nas florestas da Indonésia. Essa
U11idade, especializada no combate aos incêndios
florestais colocou-se à disposição do Governo brasileirôpara'ájudar, com tecnologia e equipamentos som.ticados de que dispõe; a combater os incêndios
eventualmente ocorridos na Floresta Amazônica. .,'.'
Por incrivel que pareça, desde o ano passado,
quando ·foi feito este oferecimento, o Governo brasileiro' não tinha acusado o recebimento desse oficio
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tram nas Comissões Permanentes, nas Comissões
Especiais, nos seus gabinetes para que compareçam ao plenário a fim de, fazerem o registro no painel eletrônico e, darmos continuidade à votação da
proposta de reforma da Previdência. Há necessidade do comparecimento urgente dos Srs. Parlamentares.
, " ':
O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Com a
palavra a Sra. Deputada Elcione Barbalho.
A SRA. ELCIONE BARBALHO (BlocotrMDB
..J. PA. Pronuncia O 'seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.' IJeputados, venho a esta tribuna
para 'trazer ao conhecimento desta Casa que foi reaIizado, nos dias 1'2 e .1:'3, em Belém, o Encontro de
Primeiras-Damas do Estado do Pará, do qual fui
uma 'das organizadoras; juntamente com o IADES _
Instituto Ação para o Desenvolvimento Social. Esse
encontro, totalmente voltado para desenvolver apoio
aos, Municipiosparaenses".principalmente na área
social, teve a participação de 84 dos 143 Municipios
do nosso Estado" representado por suas Prefeitas,
primeiras-damas e técnicos..
",
O encontro foi' a continuidade de vários semir'lários e palestras que começamos a fazer junto aos
'Prefeitos, em'abril dé 1997. Realizamos também o
'SemináriO de'Óómpate à Exploração Sexual de Menores, além dedtitras atividades, visando ao desenvolvimenló 'dos Municipios' é, principalmente do nossó querido Para.

: ' ,Sr: Presidente, Srás. e Srs. Deputados, depois
ano .dá governo -municipal, as primeiras-dade
para; como a gente diz, -arruencaminhado por essa unidade da0rgaAÍjação dasrllás Já tiv~ra'~
, •;
.'
Náções . Unidas. Só agora, depois que vimos a
ameaça concreta à Nação lanomâmi, enfim, todd.a
mar a' casa-o Como eSse .c'on:ll~ço é sempre dificil, to.
dos nós sabemos o quanto, nesse encontro tentani'Ós mostrará que fazer,' como fazer, e, principalpatrimônio de Roraima sendo devastado, agora VImas' o Governo dizendo que efetivamente recebeu
mente; colh'~ue dinheiro: '
esse oferecimento. Isso é um absurdo que deveria
' '1
•.
ser imediatamente reparado, solicitando-se o envio
' . Uma '~as principais .queixas que nós escutadessas unidades.
mo.s çfas:primeiras-darna~ foi que, muitas vezes, os
'Faço, então, Sr. Presidente, um apelo, em
,recursos municipais são.p,arcos e raramente o Exenome da Frente Parlamentar em favor do· Meio Am.ç,:,tivo co~~i~era a área soci&1 prioritária. Com tantas
biente, que atua nesta Câmara, da qual somos intedemal)c1a~,para atender;~ lantos secretários cobran,do VJ3~, 13 lógicO peh,SIi!·,que, se alguém pode esgrantes. Acho de fundamental importância essa soUperar, esse Filguém é a prinJeira-dama, que, digamos
citação e que, inclusive, os oficiais do Exército brasiassim, é -de casa-.
leiro parassem de falar bobagens como essa de que
o Governo brasileiro tem controle da situação. Não
Mas se a situação ficar como está, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não iremos a lugar
temos o controle da situação. A floresta arde em
chamas e a ameaça, hoje, é concreta ao Estado de
'algum, e nada vai andar. ,As primeiras-tlamas estão
Roraima. Não podemos aguardar inertes esperando
'à frente da Ação Social em'.seus MunieJpios e preci'sam desenvolver um tt'àbalho, sob pena de colocar
que tudo se consuma em fogo.
em risco o desenvolvimento sem combate às mazeO SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - A Mesa
insiste junto aos Srs. Parlamentares que se enconlas sdciais:
. "
r, .',

um

temi*>
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Foi com este espírito que conclamamos as primeiras-damas a participarem desse encontro, e,
com a graça de Deus, tivemos uma presença de
aproximadamente 70% dos Municípios paraenses,
quando trocamos experiências, falamos de nossas
principais dificuldades e, em conjunto, tentaremos
reverter a situação caótica da falta de recursos para
área social.
O trabalho social não é fácil, mas, sem dúvida,
é altamente gratificante..
,.
Eu gostaria de agradecer ·a presença neste encontro de todas aquela~ primeiras-damas, Prefeitas
e representantes dos Municípios, que por mais distantes que fossem da capital lá estiveram presentes.
Gostaria que este pronunciamento fosse, divulgado no programa A Voz do Brasi.l e publicado no
jornal Hoje na Câmara. .
O SR. LUIZ PIAUHYLlNO, (PSDB - PE. sem
revisão do orador) - Sr: Presidente, Sras. e Srs:
Deputados, quero, em primeiro lugar, cumprimentar
o Presidente da República pela excelente indicação
do Senador José Serra para a Pasta da Saúde, que
vive tantas dificuldades. E' chegada a !lora de desenharmos um quadro impprtante para o País, cOm
densidade política e a, já demonstrada capacidade
de administrar do Senador José serra. ~
.,
Falo aqui como Presidente, do PSDB de Pernambuco, e quero dizer a S. Exa. que ele tem o respeito e a admiração de todos os tucanos pemambucanos. Nossa expectativ~ é de que vamos ter a recuperação da Saúde rapiÇl~mente, embotá com muito sacrifício do País para' vencer tOct~s as mazelas
que infestam o Ministério ,da Saúde.': .' "
','"
Quero também, SI': Pfesidente~ rep,U'diar can1panha predatória e equivóéada que alguns Lídetes
estão fazendo contra a indicação do Senador José
Serra, antes mesmo que S. ,Exa. assuma Pasta.
Antes mesmo que S. Exa: apresente 'o 'seu programa de trabalho eles já 'se 'contrapõem 'a algurnas
medidas. Fica a impre~âo de que essas, pessoas
parecem estar atrás máis dó poder do que de 'ajudar
o País a 'recuperar a Saóde. Temos de· pensar na
saúde do povo e não nos'projetos pessoais. .
Temos acompanhado pelos jornais as declarações do Líder do PFL,,'reclamando contra a indicação do Senador José Serra. para a Pasta da Saúde.
Cabe ao P-FL apresentár sua posição, porque as
acusações..são graves. Eeontem, neste plenário, ouvi
alguns Parlamentares do' PFL apresentarem proposições diferéRtes das que o líder deles está apresentando. Ouvi, por exemplo, o Deputado Ney Lopes,

a

a:
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defender a indicação do Senador José Serra para o
Ministério da Saúde. Hoje li nos jornais declarações
do Senador Antonio Carlos Magalhães entendendo
como correta e importante a indicação do Senador
José Serra.
Tenho a impressão de que o Vice-Presidente
da República, que é do PFL, o Presidente do PFL, o
ex-Embaixador Jorge Borhaunsen e o Vice-Presidente do PFL, Deputado José Jorge, não pensam
dessa maneira. É importante que eles esclareçam a
situação, porque não podemos ficar na dúvida sobre
o fato de que, partindo da sustentação nacional do
Governo, eles estejam atrás de benefícios pessoais,
projetos pessoais, quando está em jogo a governabilidade do País e a Saúde, que está acima de tudo
nesta luta.
É importante que. o. Líder do PFL faça, ainda
com que pessoas que ele indicou para desempenhar
cargos na Saúde de Pernambuco prestem. contas,
porque as críticas são muito fortes em relação. à
atuação dele em Pernambuco. Antes de criticar, que
S. Exa. apresente o que foi feito em Pernambuco na
direção da Funasa. São essas coisas que ficam mal
esclarecidas, sendo, depois, mal divulgadas pela imprensa. Fica parecendo que os Pflrtidos estão bri~
gando pelo poder e não pelo beni da s~úde.do País.,
Sr. Presidente, são essas as minhascon$iderações. Faço ênfase sobre ser importante que O, PFL
diga qual é sua posição sobre esse aS!:1unto.
A SRA. ETEVALDAGRASSI DE MENEZES
(Bloco/PMDB - ES. Pronuncia o seguinte discurso.)
'7"'. 'Sr. Pr~sidente., Sras.e Srs. Deputados, ql:lero,
nesta oportunidade, trazer à reflexão desta Casa a
situação dos pequenos agricultores brasileiros~
Anos atrás, o Congresso Nacional intermedia~
'ra, através de suas lideranças, um grande acordo
entre os agricultores, as instituições financeiras e o
Governo brasileiro, alongando as dívidas originárias
de crédito rural até o limite de 200 mil reais por devedor. Era a Lei n2 9.138, de 29 de novembro de
1995, que, por seu intermédio, mesmo ajudando na
recuperação de milhares de agricultores,. não abrangeu o valor total das dívidas, ficando assim uma par~
te em situação irregular ou tendo sido renegociada
em condições que certamente não permitirão ao mutuário sua liquidação, conforme relatório da Comissão de Agricultura e Política Rural.
Para adequar as dívidas desses produtores, o
Conselho Monetário Nacional, em recente reunião,
aprovou a Resolução n2 2.471, de 26 de fevereiro de
1998, autorizando a negociação de dívidas originárias de crédito rural sob condições especiais, com-
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plementando assim a Lei Complementar qu~ il)stitui
o Bancq qa Terra, também com finalidade de finànciar prog"rarnas de recoordenação fundiária e de assentamento rural.
As medidas foram tomadas, Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados. No entanto, um grupo ainda
expressivo de produtores rurais não pode se beneficiar plenamente do instrumento de alongamento das
dívidas. Aqueles cuja dívidas ultrapassam o limite
anteriormente referido deveriam renegociar o excedente entre as partes.
É preciso lembrar, nobres colegas, que o elevado grau de endividamento do setor agrícola brasileiro decorreu de fatores alheios à vontade dos produtores rurais que, havendo contratado empréstimos
na forma habitual para custear a dívida produtiva, foram su"rpreendidos por fatores econômicos adversos
- inclusive vários planos de estabilização econômica
- e não tiveram condições de honrar seus compromissos por mais que se esforçassem para fazê-lo.
Apesar dessa Resolução n2 2.471 fazer justiça,
considero bravos os produtores que lutam contra as
intempéries naturais, as dificuldades conjunturais do
mercado de commodities agrícolas, as elevadíssirn~s taxas de juros e o chamado Custo Brasil, que
tanto onera nossa produção na forma de tributos,
custos de transportes etc.e ainda perseveram em
produzir e contribuir de forma decisiva para que a
balança comercial brasileira não penda de forma desastrosa para o lado das importações.
, . E isto me causa preocupação,. Sr. Presidente,
Sras~ e Srs. Deputados, quando leio urna reporta-

gem como a da Folha de S.Paulo, do dia 9 de março de 1998, sob'o títLllo "Política malcalibrada para o
campo", cuja primeira frase diz: "O pequeno agricultor olha às vezes com uma pronta de inveja o assentado da reforma agrária", onde o Secretário de Agricultura de São Paulo, Francisco Graziano, diz que
está havendo tratamento desigual entre esses dois
grupos.
O pequeno, por causa do excesso de burocraciana administração das verbas, por lentidão nas intervenções, erros na política, se afunda erndívidas e
acaba deixando o campo, aumentando assim o contingente de desempregados. Do outro lado os assentados, provavelmente saídos do movimento dos
sem-terra, recebem ajuda oficial a título de combate
ao desemprego, mesmo com pequenas chances de
resultado econômico positivo. "O custo financeiro
para o Governo da ajuda ao assentado é mais alto e
com menos retomo do que seria se a mesma ajuda
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fosse dada ao pequeno agricultor", diz ainda a reportagem.
Por causa de tudo isso, Sr. Presidente, é que
volto a esta tribuna para pedir ao Governo Federal
que olhe com mais atenção para o problema da agricultura no Brasil. Sei que foi grande o passo já dado
pelo Governo Federal no sentido de se encontrar
uma solução definitiva para as dívidas pendentes de
muitos agricultores, mas sei também que muita coisa
ainda está só no papel.
Apelo para que o Presidente da República, que
tem sido muito pressionado pelos sem-terra, se lembre dos pequenos e médios agricultores deste País.
Acreditamos que são eles o sustentáculo da Nação.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PAULO LUSTOSA (BlocoIPMDB - CE.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Parlamentares, há algo de muito misterioso no reino da assistência médica ao funcionalismo público federal - esse mesmo funcionalismo que
pena há mais de três anos sem reajuste salarial, estigrnatizado injustamente como o grande vilão do
descontrole das contas públicas, quando já ficou patente para o conjunto da sociedade que três anos de
arrocho não foram, nem de longe, suficientes para
tapar o buraco do déficit fiscal.
Mas, ia eu dizendo, Sr. Presidente, que coisas
estranhas vêm ocorrendo na área de assistência
médica aos servidores federais. Agora mesmo, o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado - o MARE, tomou a insólita decisão de cancelar
uma concorrência pública em andamento, com os Iicitantes já habilitados, para celebrar, à toque de caixa,convênio com a GEAP, uma fundação de seguridade, contornando as exigências da Lei de Licitações.
Essa fundação que.. mediante expedientes
análogos, conquistou as contas de assistência médica dos Ministérios das Relações Exteriores, da Justiça e da Previdência e Assistência Social, vale-se de
seu estatuto de entidade filantrópica para escapar
aos processos Iicitatórios. ESsa mesma fundação coleciona enorme quantidade' de queixas e reclamações por parte dos usuários, bem como dós prestadores de seus serviços - médicos, clínicas e hospitais.
Aparentemente, os únicos 'que gostam das GEAP,
por razões ainda não esclarecidas, são os tecnocratas da esfera federal, responsáveis por essas decisões que a beneficiam.
Ora, Sr. Presidente, sé o statuS' fil9.ntrópico é
condição suficiente para dispensa de Iicltáção, então
outras entidades que o compartilharrre' que, não
obstante, participaram da referida Iicitaçãô - a exem-
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pio da Golden Cross - po,deriam invocar o mesmo
privilégio:
Foi para eliminar ambigüidades desse tipo que
eu, quando da tramitação do projeto de regulamentação dos planos de seguro de saúde nesta Casa,
defendi e consegui aprovar emenda determinando a
obrigatoriedade de concorrência pública para contratação desses serviços por parte de todos os órgãos
da administração federal, estadual e municipal.
O que me espanta, preocupa e inquieta é que
o MARE, do Ministro Bresser Pereira, justamente ele
que teria a missão de atuar como modelo e como
xerife do serviço público, incide nesse lamentável
equívoco: uma entidade de seguridade e previdência, portanto, sem especialização e tradição em serviços de saúde, que, para recorrer à verve popular "não é tubarão nem sereia" - concorrendo ao mesmo
tempo com o SUS e com a iniciativa privada, abocanha um convênio fazendo tábula rasa do mecanismo
ético e democrático da licitação. E para quê? Para
dar ao funcionário público um serviço de baixa qualidade e, assim, privá-lo da última vantagem que ainda restava a essa sofrida e injustiçada categoria. Depois, a propaganda oficial vem falar em reforma administrativa, modernização do Estado e tantas outras
estratégias de valorização e motivação dos recursos
humanos. Pois basta um gesto como o dessa infeliz
atitude de cancelamento da concorrência para comprometer a credibilidade de tal marketing.
Só me resta esperar e torcer para que o Ministro Bresser Pereira - se é que as assessorias do Govemo ouvem esta Casa, pois raramente o fazem :"
medite sobre as sérias conseqüências dessa decisão a fim de anulá-Ia, retornando o processo Iicitató- .
rio e levando-o a bom termo. Afinal, a saúde do ~ervidor e o bolso do contribuinte merecem um pouco
mais de respeito.
Sr. Presidente, ao mesmo tempo em que louvo
a atitude do Governo, faço também uma reclamação. Precisamos criar para nós, da Câmara dos
Deputados, um Ecad, porque lançamos aqui idéias
de relevância muito grande para a sociedade brasileira, o Governo se apropria delas e perdemos o·direito autoral.
Queria registrar aqui que li nos jomais de ontem que a Presidência da República estabeleceu um
programa de financiamento para compra de carros
usados na substituição de frotas. Temos um projeto
dessa natureza tramitando nesta Casa, que estabelece uma série de regras fundamentais não só para
atender a e~se objetivo, mas para gerar emprego e
renda. SeriaJ~portante que o Governo, ao assumir
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idéias que foram lançadas nesta Casa, pelo menos
tivesse a pachorra de estabelecer o crédito a quem é
devido.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Nobre
Deputado Paulo Lustosa, a Mesa recebe o registro
de V. Exa. e o encaminha à Presidência da Casa
para que examine a matéria e, na forma regimental,
adote as providências legais cabíveis.
O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - A Mesa
solicita, insistentemente, ~os Srs. Deputados que
compareçam ao plenário. Há 196 Deputados com
presença registrada no painel eletrônico. Pedimos
àqueles que estão nas Comissões Permanentes e
Especiais e nos gabinetes que compareçam para registrar suas presenças. Há matéria sobre a mesa e
uma proposta de emenda à Constituição referente à
reforma da Previdência para ser votada.
O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Com a
palavra o nobre e ilustre Sr. Deputado José Aldemir.
O SR. JOSÉ ALDEMIR (BlocoIPMDB-PB. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, após três anos de es~ra, ou
seja, mais de mil dias sem qualquer reajuste de salários, os professores das universidades federais resolveram decretar greve, a fim de chamar a atenção
das autoridades para o descaso em que se encontra
mergulhado o ensino público de 32 grau no País. E
não é só para a defasagem salarial que chamam a
atenção os mestres em estado de greve. Na extensa
pauta de reivindicações, denunciam ainda a baixa
qualidade do ensino, os fracos programas curriculares, a falta de atualização das bibliotecas, a redução
de recursos, a falta de sofisticação dos laboratórios
e o descaso para com a pesquisa científica, o que,
enfim, redunda no baixo aprendizado do aluno no
atual sistema universitário..
Uma nação que se pretende grande e soberana não pode prescindir do saber e da técnica, que
tornam o cidadão apto e consciente, capaz de contribuir para o desenvolvimento econômico e social com
novas idéias e novos pensamentos.
Ocorre que a política oficial adotada para o ensino público superior, em todas as suas graduações,
pouco vem contribuindo para o avanço e o aprimoramento das modernas tecnologias. E sem novas tecnologias na área do conhecimento jamais chegaremos ao Primeiro Mundo, nem resgataremos a enorme dívida social.
Mas não é só do Governo, cujas verbas não
são inesgotáveis, de quem chamamos a atenção.
Neste momento em que a universidade pública se
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encontra em crise, faz-se necessário que a sociedade brasileira também participe do debate, para opinar sobre os caminhos que devem ser trilhados na
busca de soluções duráveis para a vida acadêmica
em nosso País.
Toda greve é traumática, Sr. Presidente, porque produz injustiças, atrasam o ano letivo, geram
ameaças, criam tensões, desdobramentos e ruidosos debates que, pela sua cáustica veemência, nem
sempre são construtivos e gratificantes. Desejamos
que, desta vez, se conduzam as negociações de forma racional e objetiva para que, no fundo, todas as
distorções do sistema universitário possam ser debatidas e as soluções venham a ser encontradas.
Afinal, não desejamos ver o sucateamento das universidades federais nem desejamos que estas preponderem sobre o ensino fundamental. Precisamos
de um equilíbrio do sistema, para que todos possam
sair ganhando: as crianças que entram na escola e
os jovens que avançam pelo ensino superior.
Era o que tinha a dizer.
O SR. CESAR BANDEIRA (PFL - MA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, dois assuntos trazem-me à tribuna desta
Casa no dia de hoje. O primeiro é a respeito das críticas que vem sofrendo, não só pela imprensa, mas
também por diversos Parlamentares da Casa, nosso
Líder, o Deputado Inocêncio Oliveira.
Nós, do PFL, temos o maior respeito pela seriedade, pela lealdade e, acima de tudo, pela garra
com que nosso Líder defende as causas que lhe são
apresentadas. Nós não podemos aceitar, de maneira
nenhuma, que o Líder de um partido da base governista, como é o PFL, seja bombardeado, sem que
possamos também repudiar a maneira pela qual o
Deputado Inocêncio Oliveira está sendo injustamente criticado.
Sr. Presidente, temos todo o direito, como partido - e um partido grande desta Casa -, de aceitar
as questões ou delas divergir. Com referência ao Ministro José Serra, nosso Líder tem seu ponto de vista, que, é claro, é o da maioria do partido. Em democracia, isso é salutar. Não podemos aceitar o impedimento de divergir de um ato do Sr. Presidente da
República.
O Deputado Inocêncio Oliveira tem o apoio não
só da bancada do Maranhão, mas da maioria do
nosso partido. Aqui deixo meus protestos contra
aqueles que tentam colocar o Deputado Inocêncio
Oliveira em uma situação difícil em relação à sua
condição de Líder do Partido da Frente Liberal.
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O segundo ponto que desejo abordar é com relação à tão falada criação do Ministério da Habitação
e Saneamento. Temos defendido isso desde que
chegamos nesta Casa, em 1990. O Governo Fernando Henrique está chegando muito tarde ao problema, que deveria ter sido tratado logo no início do
Governo. A questão da habitação e do saneamento
é seriíssima. Da maneira C0r.10 estava sendo conduzida, colocando-se um setor em um Ministério, um
setor em outro e a regulamentação em um terceiro,
não se chegaria a lugar algum, como não se chegou
nesses três anos. Acredito que, com a criação desse
Ministério e a centralização dessas duas áreas, realmente o problema social no Brasil começa a ser atacado com eficácia.
Esperamos que o Presidente coloque na direção desse Ministério pessoa competente e que conheça profundamente um dos grandes males deste
País, que é a habitação e o saneamento.
Era o que tinha a dizer.
O SR. CARLOS APOLlNÁRIO (BlocoIPMDB SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, na Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, aprovamos o projeto de lei que trata das rádios comunitárias e tive a
oportunidade de dar meu voto favorável, até porque
concordo com a existência delas.
Porém, enquanto não sair a regulamentação
do projeto aprovado não existem rádios comunitárias, mas rádios piratas. Em São Paulo, por exemplo, temos mais de mil rádios piratas. Digo que são
piratas porque o projeto de lei estabelece que uma
rádio comunitária terá 25 watts de potência e sua antena, trinta metros de altura. Em São Paulo, temos
rádios que se denominam comunitárias com 5 mil,
com mil, com quinhentos e trezentos watts, veiculando comerciais e fazendo com que o dono da rádio, já
que não é comunitária, fique cada vez mais rico.
Segundo informações que tenho, o Delegado
do Ministério das Comunicações em São Paulo, Dr.
Eduardo Graziano, quando recebe reclamações sobre as rádios piratas de 5 mil ou mil watts e precisa
mandar seus fiscais para fechá-Ias, faz as seguintes
exigências: foto da torre de transmissão em três ângulos; gravação e degravação da programação da
rádio, nome, telefone e endereço dos anunciantes.
Veja bem, Sr. Presidente: se V. Exa. denuncia
uma rádio pirata e dá o endereço da mesma, V. Exa.
ainda tem de tirar fotografia, gravar a programação
da rádio e dizer quem são os seus anunciantes. E o
Ministério diz que não tem fiscais para fechar rádios
piratas de cinco quilos, de mil quilos., Entretanto,
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para fiscalizar as rádios oficiais, autorizadas pelo Ministério, que pagam Fundo de Garantia, INSS, e todas as contribuições e impostos, há fiscais. Nas rádios oficiais, os fiscais comparecem, multam-nas e
até ameaçam fechá-Ias, mas as rádios piratas eles
não fecham.
Na próxima reunião da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática, pretendo
apresentar requerimento pedindo ao Dr. Eduardo
que confirme ou negue essas acusações.
Sr. Presidente, passo a outro assunto. Há uma
notícia sobre o Dr. Renato Guerreiro, dizendo que no
mês de junho será enviada a esta Casa uma lei da
Anatel que vai regular a programação das emissoraso Querem ter poder para interferir na programação das emissoras. O Dr. Renato Guerreiro dá o
exemplo do bispo que chutou a imagem da Nossa
Senhora Aparecida. Sou contra o que o bispo fez.
Eu e a Igreja Universal não concordamos com a atitude do bispo. S. Sa. declarou que se a Anatel tivesse a força que pretendem que ela tenha a partir de
junho, teria interferido na programação da Rede Record quando o bispo chutou a imagem.
Pergunto: por que eles não se preocupam em
interferir na programação da Rede Globo que exibe
programas de sexo às 8 horas da noite?
Temos de estar alerta, Deputado Laprovita
Vieira, porque a preocupação do Dr. Guerreiro - pessoa que respeito - foi em relação ao bispo, mas não
está sendo em relação à Rede Globo. Devemos
prestar atenção, pois pode estar sendo elaborado
um projeto para impedir os evangélicos de São Paulo e do Brasil de terem liberdade para continuar pregando ri Evangelho e anunciando que só Jesus
pode salvar esta Nação.
Era o que tinha a dizer..
O SR. LAPROVITA VIEIRA (PPB - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, venho a esta tribuna chamar a atenção
dos Srs. Parlamentares e principalmente das autoridades federais para a violência que hoje impera no
País.
Em São Paulo ocorreram 61 homicídios no final de semana. No Rio de Janeiro não se pode mais
velar os mortos à noite. As administrações dos cemitérios adotaram a providência de à noite fechá-los,
pois ninguém pode permanecer no local por causa
dos assaltos. É um absurdo o que estamos presenciando!
Eu gostaria que esta Casa analisasse profundamente um projeto de lei que visa diminuir a faixa
etária para que os menores de 18 anos possam ser
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responsabilizados pelos seus atos, porque atualmente eles recebem uma gama de informação muito
grande dos meios de comunicação. Um jovem de
hoje, com 16 anos, evidentemente tem outra cabeça,
bem diferente da de um jovem trinta, quarenta anos
atrás. É importante que os colegas atentem para
isso porque estamos numa escala de violência muito
grande no País e, sinceramente, talvez cheguemos
a um ponto em que teremos de ficar engaiolados.
Recentemente em Brasília, cidade onde ainda
é possível viver-se com certa tranqüilidade, ocorreram verdadeiros crimes hediondos.
Agora, infelizmente, o que estamos presenciando nos grandes centros, como São Paulo e Rio
de Janeiro, é estarrecedor.
Sr. Presidente, tudo isso passa também pelo
lado social. Chamamos mais uma vez a atenção do
Governo. Nesta Casa, precisamos elaborar propostas sobre a reforma tributária, a reforma do Estado e
as reformas políticas para que possamos avançar.
Na minha opinião, as reformas realizadas - previdenciária e administrativa - evidentemente deveriam ter
sido feitas depois da reforma tributária e de uma reforma do Estado.
Deixo estas palavras, conclamando a Casa a
nos unirmos em torno das questões relativas à segurança e à área social, pois são de suma importância
para a sociedade brasileira.
Era o que tinha a dizer.
Durante o discurso do Sr. Laprovita
Vieira, o Sr. Nilson Gibson, § 2l do art. 18,
do RICO, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim, :JJ. Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - Concedo
a palavra à Deputada Marta Suplicy.
A SRA. MARTA SUPLlCY (PT-SP. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, em janeiro deste
ano, o Prof. Carlos Giannazi, Diretor da Escola Municipal Miguel Vieira Ferreira, na Zona Sul de São
Paulo, levando a sério as palavras do Sr. Presidente
da República, num programa de rádio que pedia aos
diretores das escolas públicas que matriculassem todos os alunos que os procurassem, matriculou seiscentos alunos, número superior ao que a sua escola
comportava.
Para acomodar as crianças excedentes, pediu
ao INSS - depvls de não ser atendido e não saber o
que fazer com tantas crianças - a cessão de um
prédio abandonado, de propriedade do instituto, localizado ao lado da escola. O caso chegou à imprensa e os Ministlvs da Educação e da Previdência se
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prontificaram a resolver o problema. Disseram que
cederiam o imóvel ocioso do INSS para abrigar as
crianças. Deram entrevistas dizendo que o caso estava resolvido.
Pois bem, no último dia vinte visitei a escola e
o prédio do INSS. O prédio está sub judice; somente uma pequena parte desse prédio pode ser utilizada, e nela só cabem 130 crianças. E as outras?
Além disso foi pedido um prédio abandonado
da Secretaria da saúde de São Paulo, um prédio gigantesco, totalmente estragado, que poderia ser recuperado para a escola; mas, a saúde como fica?
Onde está a vontade política, ou para a saúde, ou
para a educação?
Sr. Presidente, o Governo não pode ser demagógico com a educação, pois envolve crianças, as
vidas de amanhã e a esperança do povo para uma
vida melhor. Fazer um professor acreditar que poderia matricular todas as crianças que procurassem a
escola é um desrespeito para com esse professorado todo que cumpriu o chamado do Presidente. Atitudes como essa fazem parecer que a palavra do Sr.
Presidente da República seja virtual. Desliga-se a
TV ou o rádio e não existe mais.
Aliás, muito semelhante ao programa CriançaCidadã do Governo Federal. Esse programa destinou, de janeiro a setembro de 1997, cinco milhões
de reais para sua execução. E, de setembro a outubro de 1997, cinco milhões para propaganda. O total
gasto no ano todo foi de quinze milhões de reais, ou
seja, um terço do dinheiro destinou-se à propaganda. É o Brasil virtual, o Brasil em ação; desliga a TV,
desaparece.
Na visita que fiz a essa escola da Zona Sul, em
São Paulo, - uma escola de boa qualidade - encontrei muitas mães que não haviam conseguido matricular suas crianças.
O Governador Mário Covas praticou na área da
educação uma política muito mais voltada para uma
administração financeira do que pedagógica.
Hoje, por conta do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério, o Fundão, o Estado de São Paulo
apropria-se de R$422 milhões dos Municípios, utilizando tais recursos para um arremedo de plano de
carreira do magistério.
Entrementes, os Municípios não têm' como administrar o que lhes foi imposto - o 12 grau -, além
de darem conta de suas obrigações anteriores. Isso
porque o Fundão repassa 710 reais por aluno,
anualmente, quando o custo real da criança sairia,
no mínimo, por 1.200 reais.

Março de 1998

O que fazer? Creio que, num primeiro momento, ao invés de o Município assumir a gestão integral
da escola - hoje do Estado -, poderia assumir algumas tarefas, como o transporte, a permanente capacitação dos professores - incluindo os da pré-escola
e creche -, a manutenção dos prédios das escolas.
Às vezes o problema começa com uma simples goteira numa sala de aula, mas o Estado tem que autorizar o seu conserto. Se há uma demora de meses,
acaba comprometendo o estado da sala de aula e o
Estado vai ter um prejuízo maior com o conserto
mais caro do que seria no início do processo. Essa
proposta visa a flexibilizar os efeitos do Fundão, pois
para executar todas essas tarefas, os Municípios teriam, de imediato, a volta dos recursos que perderam com o tal Fundão.
Entretanto, temos que ousar, temos que pensar o novo. A municipalização já é considerada, nos
países mais avançados, como uma etapa superada.
Creio que o ideal - e devemos ter como meta o meIhor - é que as escolas recebam diretamente os reclÍrsos do Estado, transformando-se em escolas
realmente públicas com gestão da diretoria, professores e pais. O diretor ou diretora da escola e os que
dependem e convivem com ela têm melhores condições de encaminhar os seus recursos. Pense somente na burocracia a ser economizada na contratação de um servente ou na compra de uma borracha
para a escola. A orientação pedagógica sempre seria do· Estado, assim como a carreira do professor e
salários.
Como atingir um patamar de ensino decente
para educação com somente 720 reais por aluno?
Como investir no professor com somente esse valor? Os países que realmente se empenharam investem muito mais, o Japão, por exemplo, investe 8 mil
reais por ano no aluno. Nos Estados Unidos o programa do Presidente Clinton tem como meta investir
4 mil dólares.
Por todo o exposto, pelo quadro em que se encontra a educação em São Paulo e no País, a autonomia das escolas deve ser, e será, uma prioridade
do PT no Governo do Estado. Ousar na proposta,
apostando na capacidade do professor e da comunidade para avaliar o que é melhor, e investimento
para valer na educação - essas serão as marcas do
PT no Governo do Estado.
O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB - CE. sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr.as e SrS:Deputados,
volto à tribuna com um assunto que considero da
maior importância e da maior gravidade. 'O Governador do Estado do Ceará, Sr. Tasso Ribeiro Jereissa-
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ti, amigo pessoal e de negócios do Sr. Benjamin
Steinbruch, insistiu em privatizar a maior empresa do
nosso estado, a mais importante empresa do Ceará,
a Companhia Energética do Estado do Ceará, que é
também a 12ª empresa do Nordeste.
O processo de privatização da companhia está
sendo acompanhado amiúde por uma Comissão
Parlamentar de Inquérito que se constituiu na Câmara de Vereadores de Fortaleza, para averiguar o que
era patrimônio da Companhia de Eletricidade do Estado do Ceará e o que era patrimônio do Município
de Fortaleza, inclusive recursos em quantidades razoáveis da taxa de iluminação pública, que, por mais
de quinze anos, sequer foi corrigida, enquanto todos
os recursos arrecadados pela Coelce eram aplicados no mercado financeiro. Não houve nenhum prejuízo para a Companhia de Eletricidade do Estado
do Ceará, mas, em relação ao Município de Fortaleza, esse prejuízo é profundo. Nãp se corrigiu esse
recurso, não se prestou conta devidamente. Então,
estamos com um problema grave desse ponto de
vista: qual patrimônio pertence à Coelce, qual pertence ao Município de Fortaleza e quais os recursos
que estão na mão da Coelce e que, na verdade, são
recursos do Município de Fortaleza.
Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Deputados, o mais
grave é que se constituiu uma agência reguladora do
Estado do Ceará, que foi aprovada por meio de um
projeto de lei remetido à Assembléia Legislativa do
Estado, onde o Governo tem maioria esmagadora e
não questiona absolutamente nada de nenhuma
mensagem mandada pelo Executivo. Seja boa ou
ruim, preste ou não, seja boa ou ruim para o povo,
não interessa. Se foi mandada pelo Governador tem
que ser aprovada. É mais ou menos parecido com o
que ocorre aqui no Congresso Nacional.
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mostrou a sua incapacidade e ineficiência para fiscaIizar inclusive a distribuição de energia de ponta.
Então, Sr. Presidente, a privatização se dará
no dia 2 de abril e a agência reguladora sequer foi
constituída. Isso demonstra o tipo de vexame que se
observa nos negócios praticados pelo Governador
Tasso Jereissati e seus amigos.
Mas há um outro problema e vamos ter de dissecá-lo com maior profundidade pois o tempo de
hoje não nos permite. Mas voltaremos a abordar o
tema amanhã, hoje à tarde ou outra hora qualquer;
trata-se das relações perigosas entre o Governador
Tasso Jereissati e o Grupo Vicunha, particularmente
com o Sr. Benjamim Steinbruch.
O Grupo Vicunha ganhou, por dádiva, a Companhia Siderúrgica Cearense, instalada com todos
os benefícios fiscais, o que não podemos condenar,
já que todos os estados brasileiros estão se apropriando desse mecanismo para atrair essas empresas. Esse grupo tem um farto parque têxtil no Estado do Ceará, entre Fortaleza e a região metropolitana. Só com esse parque têxtil o Sr. Benjamim Steinbruch já era um dos maiores consumidores de energia do Estado do Ceará. Com a companhia siderúrgica, ele não só passa a ser o maior consumidor
mas passa a consumir quase que 30% da energia
do Estado do Ceará.

Mas qual é a gravidade, Sr. Presidente? É que
a agência reguladora estadual tem de tratar de todas
as concessões na área de serviço público, inclusive
a distribuição de energia no Estado do Ceará. Essa
determinação foi objeto de uma lei, mas não foi
constituída. Essa agência sequer conta com um centavo para realizar o processo de fiscalização na área
da distribLiição de energia.

Sr. Presidente, o Sr. Benjamin Steinbruch conta hoje nas mãos não só com as prerrogativas.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - Deputado
Inácio Arruda, faço um apelo a V. Ex!' para que conclua o seu pronunciamento, extrapolado já em dois
minutos.
O SR. INÁCIO ARRUDA - Com a devida vênia, Sr. Presidente, o assunto é da maior gravidade
e sei que V. Ex!' conhece o perigo dessas ligações
no Estado do Ceará.
Continuando, o Sr. Benjamin Steinbruch não só
ganhou a Companhia Siderúrgica Cearense como
acabou de ganhar, numa licitação, a termoelétrica
que vai produzir energia para essa companhia. Ele é
sócio e participa da Companhia Cearense de Gás,
com 24,5% das ações daquela companhia, que também está no processo de privatização, e agora pretende comprar a companhia energética.

Agora, às pressas, porque o leilão está marcado para a próxima quarta-feira, dia 2 de abril, furtivamente, na Bolsa do Rio de Janeiro - e não na Bolsa
do Ceará"onde deveria efetivamente ser realizado -,
o Governador se deu conta de que precisava constituir uma agência reguladora para fiscalizar a distribuição, a~~_ porque, no plano nacional, a Aneel já

Ora, Sr. Presidente, ele é o maior consumidor
de energia e também vai ser dono do conjunto da
matriz energética do Estado do Ceará. É um perigo!
Precisamos investigar esses fatos.
O SR. JOSÉ COIMBRA (PTB - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Deputados, todos recebemos dezenas, centenas - quem sabe? -
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de cartas durante a nossa atividade parlamentar, algumas "p~olixas, outras suRerficiais. Mas, hoje, 'Sr.
Presidente, faço questão oe enfocar urna carta que
recebi de uma mãe de famflia. Ela começa pedindo
desculpas pelas maltraçadas linhas, já adiantando
que seu nível cultural é muito baixo.
Contudo, Sr. Presidente, pude verificar que
esta mulher, embora com pouca cultura, tem uma
capacidade de síntese maravilhosa. E é exatamente
por isso que faço questão, D. Aparecida Donizete,
de ler a sua carta para conhecimento desta Casa. A
senhora fez uma ressalva: "Deputado, leia minha
carta.· Não só lerei, D. Aparecida, "mas o farei desta
tribuna para que os Deputadps, os Senadores e o
Presidente da República saibam o que passa na
vida, no coração de uma famflia atingida pelo desemprego.
Diz a D. Aparecida:
Somos uma famflia de desempregados, juntamente com outras milhares de famflias francanas que estão no mesmo barco. Estamos sofrendo desde que o Plano
Real começou.
Baixou a inflação, mas o emprego desapareceu, a gente está há quatro anos desempregado vivendo somente de bico,
quando acha. Quero fazer um apelo ao se;'
nhor e aos demais Deputados e Senadores
e toda força política para que nos ajude.
Não queremos muito não, queremos somente o direito de trabalhar. (Não queremos muito não, queremos somente o direito de trabalhar.) Nossa cidade tem milhares de pes:"
soas, mas não temos nenhum deputado federal, só temos um estadual. Nossa cidade
sobrevive de sapato. mas como as forças
políticas são poucas, nossa cidade está se
afundando. Sabemos que o senhor trabalha
mais pela sua cidade. Se não for pedir de
mais. nos ajude também que a gente não
vai se esquecer nunca. pode ter certeza. O
senhor. como deputado. deve saber melhor
do que nós que o Estado de São Paulo principalmente a cidade de Franca está perdendo sua indústria para o Nordeste. Como é
do conhecimento de todas as pessoas.
quem passa dos 40 anos fica mais difícil de
conseguir trabalho. E no meu entender acho
que todos deveriam ter o mesmo direito. porque uma pessoa de mais de 40 anos tem
capacidade e energia para exercer o seu
trabalho com muita responsabilidade. Sabe-
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mos que os políticos podem unir força e fazer algu~ coisa por nossa cidade.
D. Aparecida, apresentei um projeto que obriga as indústrias a reservarem uma parte de suas vagas para pessoas com mais de quarenta anos.
Sem mais agradeço, désejo sucesso e
espero que o senhor possa tirar um minuto e
ler esta carta.
D. Aparecida, estou lendo a sua carta no plenário da Câmara dos Deputados, consternado com o
sofrimento de sua famflia e tantas outras por causa
do desemprego.
Ela assina: "Uma mãe desempregada e desesperada". E continua.
Sr. Deputado, somos de famnia humilde,
não temos muito estudo mas como mãe espero poder dar o melhor para o meu filho - toda
mãe deseja isso, sem dúvida - mas nem mesmo um curso de .informática estou tendo a
possibilidade de dar para o meu filho. Se continuar assim, não sei mais o que fazer porque
estou perdendo as minhas forças.
Este é um recado dramático, Sr. Presidente,
que urna mãe desempregada e desesperada nos
manda, na linguagem mais simples, mas que toca o
nosso coração.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - A Mesa,
sensibilizada, se solidariza com a mãe que escreveu
a carta lida por V. Ex'
:
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - Tem a palavra a SrI Deputada Socorro Gomes.
A SRA. SOCORRO GOMES (PCdoB - PA.
Sem revisão da oradora.) -I Sr. Presidente, requeiro
a V. Ex'. em atendimento à recomendação expressa
no relatório final da Comissão Externa criada para
apurar denúncia de exploração e comercialização
ilegal de plantas e material genético da Amazônia. a
constituição de uma Comissão. Especial para analisar
a execução de convênios firmados por instituições brasileiras de pesquisa com instituições estrangeiras.
Sr. Presidente. Sr.8S eSrs.. Deputados. justifico
esta proposta. sendo uma recomendação da própria
Comissão, porque um dos grandes escoamentos do
nosso material genético. das nossas reservas. ocorre justamente por convênios malformulados. em que
instituições brasileiras. em contrapartida; são minoritárias e sem força perante instituições de outros países.
Aproveito também esta oportunidaâe. Sr. PresiI
dente. para fazer uma comunicação li' respeito do
Banco do Estado do Pará: Este BancoI vem sendo
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ameaçado de ter fechad.as suas agências no estado.
Então, manifestamos nossa solidariedade aos
E ainda há uma pressão IilUito forte - psicológica,
trabalhadores do Banpará, do Estado do Pará, que
moral e até administrativa - sobre os seus funcionáestão sendo ameaçados de perda do emprego e de
rios: ou eles aceitam o programa de demissão, dito
salário, sem que o Governo acene com nenhuma al·voluntário·, sob pressão, ou"há redução dos saláternativa, a não ser, mais uma vez, o desespero aos
lares brasileiros· e paraenses.
rios em torno de 20%.
Ora, Sr. Presidente, o Banco Central e o GoO SR. JOÃO PAULO (PT - SP. Sem revisão
verno Fernando Henrique vêm responsabilizando os
do orador.) - Sr. Presidente, Sr. as e Srs. Deputados,
funcionários pela má administração do Banco do Esnesta manhã, quatro partidos com assento nesta
tado do Pará. Aí se nota o tratamento perverso e diCasa, PT, PSB, PCdoB e PDT, apresentaram à Câferenciado em relação à· coisa. pública e em relação
mara e à sociedade brasileira a transformação do
àqueles bancos privados, ao próprio Bamerindus e
Bloco de Oposição em Frente de Oposição.
outros, que financiaram a campanha anterior do·PreEssa iniciativa veio no sentido de aperfeiçoar e
sidente da República e foram salvos. Foi retirado diadequar os instrumentos de luta que os Parlamentares nesta Casa têm para a conjuntura que vivemos.
nheiro no Tesouro para salvá-los, e o Estado teve
que assumir o ônus.
A formação do Bloco Parlamentar de Oposição, no
Com banco estatal é diferente: vem sendo exifinal de 1996, começo de 1997, teve um papel fungida, pelo contrário, uma política de demissão e de
damental na congregação de forças políticas por
arrocho salarial, sem se tratar dos desvios feitos
este País afora, para conformar um arco de aliança
pela alta hierarquia do Brasil.
capaz de enfrentar o projeto neoliberal do Presidente
Então, trazemos aqui a nossa discordância e a
Fernando Henrique Cardoso e seus partidos para a
disputa presidencial e a disputa de projeto para a sosolidariedade aos trabalnadores do banco, até porque, após a leitura dessa carta, percebe-se o desesciedade brasileira.
pero que é a ameaça da perda de trabalho. Aqueles
O Bloco de Oposição e sua atuação durante o
que estão fora do mercado de trabalho estão em
ano de 1997 foi fundamental por isso, Sr. Presidenuma situação de fato desesperadora, eosqueain~a
te, permitiu que nas cidades, nos estados, dentro
têm uma vaga estão aterrorizados· com a perdil dO
dos partidos, personalidades por este País afora entrabalho.
. ..
tendessem a importância de se juntar às forças políCom essa política, podemos afirmar que, hoje,
ticas para enfrentar tal poder, que, diga-se de passaestá implantado o terror em relação aos trabalhfldogem, tem a sua base sustentada, primeiro, na mídia
res no Brasil. É que o Governo busca, assim, ter rebrasileira; segundo, no poder econômico nacional e
cursos justamente para bancar ()s altqs juros crimi~internacional; terceiro, dentro do próprio Congresso
nosos, perversos e desumanos que estão vigorando
Nacional e nos partidos conservadores, particularem nosso País.
mente; e, quarto, na própria máquina administrativa
Governo Federal.
Isso demonstra a falácia, o engodo das ~si~º~
es do Presidente da República quando reúne· MinisPara enfrentar um poder dessa magnitude, sotros e diz que quer combater o desemprego. Comba~
mente a união das forças estaduais para conseguir
ter como? Demitindo trabalhadores? Arrochando saproduzir o debate de que o Brasil precisa.
lários? Dizendo que a .soçiedade tem de· ter soUdaÉ fato que a estabilização econômica teve um
riedade, porque vai ter desemprego por mais quinze
fruto importante para o povo brasileiro, para os trabalhadores, é verdade que o fim da inflação foi imanos? É um absurdo. VaLexigir dos famintose.qesempregados que acudam· os famintos e desempreportante. O que queremos, e vamos discutir no ano
gados? E o Estado brasileiro? E o Govell)q?Qual é
de 1998, é qual tem sido o custo dessa estabilizaa política de desenvolvimento?
ção; quais foram os índices sociais produzidos pela
Sr. Presidente, sinaéramente, acho que o País
estabilização e pelo fim da inflação.
está compreendendo que quem promove desempr6
Se pegarmos o desemprego como referência,
go promove a miséria,· a fome, busca justamente
de acordo com os índices apontados por qualquer
concentrar cada vez mais a renda e visa garantir priinstituto, pelo oficial do IBGE, pelo Seade/Dieese, de
vilégios do capital internacional e, em especial, esSão Paulo, vamos ver que os índices atuais de depeculativo., 'EsSe tipo de governante não merece s.:...·
semprego no Brasil são os maiores do período conreeleito. Aliás, é uma catástrofe a reeleição deste
temporâneo brasileiro. Se examinarmos os problePresidente com esse projeto de destruição do Brasil.
mas da saúde, que a cada dia vão se avolumando

çlo
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por este País afora, vamos ver que inclusive doenças endêmicas, que há muitos anos haviam sido superadas no Brasil, retomam e retornam com força.
Se examinarmos a educação, vamos ver que mais
de 3 milhões de crianças em idade escolar continuam fora da escola, que o analfabetismo continua
alto e que as dificuldades para as famílias manterem
as crianças nas escolas continuam.
Para enfrentar a situação política, econômica e
social no Brasil é importante que os partidos e os
Parlamentares que acreditam num Brasil da maioria
do seu povo se juntem a essa força de oposição.
Por isso, neste momento, Sr. Presidente, saúdo a formação da Frente de Oposição e já, de antemão, deixo a porta aberta para todos os Parlamentares, de todos os partidos, que entendam que neste
momento é importante juntar as forças para enfrentar um Governo que despreza a ética, que abandona
a economia para a maioria do seu povo, que não dá
a devida importância para a democracia e que não
reconhece o Congresso Nacional como o foro legítimo de debates e que no limite faz com que a população, a cada dia que passa, vá perdendo em qualidade de vida.
Bem-vinda a Frente de Oposição, e o convite
está aberto a todos os Parlamentares que querem
construir um novo Brasil.
O SR. ARY KARA (PPB - SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sf.! e Srs. Deputados,
neste momento gostaria de fazer um registro, nos
Anais do Congresso Nacional, de um assunto dos
mais importantes para a sociedade paulista.
Trata-se, Sr. Presidente~ do centenário de nascimento de um ilustre cidadão, dos mais inteligentes
e probos, Dr. José Diogo Bastos, transcorrido no dia
15 de março último.
O Sr. Diogo Bastos era natural de Cachoeira
Paulista, mas viveu a maior parte de sua vida no Município de Cruzeiro. Lá, foi Provedor e grande benemérito da Santa Casa de Misericórdia. Foi, também,
Prefeito e Vereador. Ocupou, ainda, importante função em São Paulo, tendo sido Ministro do Tribunal
de Contas do Estado, e ocupante de diversos cargos
estaduais de grande significação. Foi, também,
Deputado Constituinte.
O Vereador Marcelo Marcondes, do PFL de
Cruzeiro, juntamente com os seus colegas de vereança, não deixou de lembrar essa data marcante
na Câmara Municipal. Em suas palavras, para registro nos Anais do Legislativo local, na vida política da
cidade, o Dr. José Bastos foi uma das figuras mais
influentes, destacando-se como médico humanitário,
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inteiramente dedicado aos necessitados, o que lhe
valeu grande simpatia na comunidade.
Associamo-nos às manifestações de congraçamento pelo transcurso do centenário de nascimento
do Dr. José Diogo Bastos que, entre seus filhos,
teve um que também passou pela Câmara Municipai, o ilustre advogado, Dr. Márcio Bastos. Hoje, um
dos juristas mais famosos e brilhantes do País.
Assim, juntamo-nos às comemorações do centenário do notável valeparaibano, Dr. José Diogo
Bastos, estendendo as nossas congratulações a todos os seus parentes, amigos e admiradores.
Outro assunto, Sr. Presidente.
Tenho observado que, numa sociedade moderna e organizada, como esta em que vivemos, ganham status entidades sociais, beneficentes e assistenciais, que possam coordenar as ações de seus
quadros mais expressivos, no nobre mister de assistir os mais necessitados.
E que entidade seria esta, Sr. Presidente, que
possa desempenhar tal missão com competência,
desenvolvendo um trabalho social e assistencial dos
mais importantes, congregando em suas fileiras os
mais expressivos cidadãos, representando todo o
espectro social?
Indubitavelmente esta entidade é o Lions Clube, S~ e Srs. Deputados. Em cada cidade, em cada
canto deste País de dimensões continentais, vamos
encontrar os companheiros leões na nobre missão
de servir e ajudar ao próximo, sempre norteados
pela máxima divina de que o que a mão direita faz, a
esquerda não deve ficar sabendo. Esse é o verdadeiro ideal do leonismo. Por isso que, nesta oportunidade, fazemos com muita alegria e satisfação esse
registro, nos Anais do Congresso Nacional, cumprimentando todos os companheiros leões e domadoras do Lions Clube de Pindamonhangaba, pelo
transcurso de seu 35° aniversário, ocorrido no dia 23
de março. São 35 anos de amor e solidariedade, engrandecendo o ideal de servir ao próximo.
Perscrutando o histórico do Leão da Princesa,
chegamos aos idos de 1960, quando o saudoso
companheiro leão João Miranda Júnior, que por algum tempo prestara serviços no Posto Fiscal de Pindamonhangaba e que residia em Taubaté, iniciou
um movimento para dotar o município de seu próprio
Lions. Seus esforços não foram coroados de êxito,
mas a semente estava lançada. Houvé contato do
leão Ezequiel Martins Fonseca, membro da Governadoria na época, com o leão Luiz Caloi, de saudosa
memória, que pertencia ao Lions de Botucatu, mas
que estava residindo em Pindamonhangaba. Outros
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leões foram sendo chamados para combater esse
bom combate, como Antico Natal Beolchi e Antonio
Leopoldi.
Uma reunião preparatória foi marcada, na sede
da Associação Rural, com a presença do delegado
internacional da entidade leonina, José dei Cistia
Liscobar, com a participação de Ezequiel Martins
Fonseca, Antonio Miguel Nassif, lrahy Moutinho, Milton Lago, companheiros leões de Taubaté e o sau.doso Levy do Lions de São Sebastião.
A primeira diretoria do Lions Clube de Pindamonhangaba seria aclamada na reunião de fundação, realizada no dia 23 de março de 1963, com a
participação do inesquecível Governador João Júlio
da Costa Aguiar. A Carta Constitutiva foi entregue no
dia 15 de junho de 63, pelas mãos do Governador
João Julião da Costa Aguiar, em uma noite festiva.
O seu padrinho foi o Lions Clube de Taubaté - Centro, e, padrinhos físicos, Ezequiel Martins Fonseca e
Antonio Miguel Nassif. Essa ::>rimeira diretoria tinha a
seguinte formação: Presidente - Anteu Natal Beolchi,
1° Vice-Presidente - Paulo Laércio Schmidt, 2° VicePresidente - Antonio Leopoldi, 3° Vice-Presidente Newton Carlos de Abreu Bolina, 1° Secretário - Luiz
Caloi, 2° Secretário - Antonio Maciel Monteiro, 1° Tesoureiro - Antonio de Oliveira Macedo, 2° Tesoureiro
- José Benedito dos Santos, Diretor Social - Miguel
Farah, diretor animador - Guilherme Schmidt, diretores vogais - Aníbal Leite de Abreu, Agostinho San
Martil1 Filho, Vito Abatepaulo e Gilson serra Nogueira.
Além desses diretores, fundadores do Lions
Clube de Pindamonhangaba, são também seus fundadores: Adherbal Ribeiro Ávila, Alberto Ronsine,
Antonio Gonçalves de Oliveira, Dirceu Tamborindeguy, Eduardo Guaycliru San Martin, Francisco de
Assis Martins Campos, Gilbérto Ferreira Horta, José
Bargis Mathias, José Maria Torres, José Renato
Guaycuru San Martin, José Temer, Leny Guedelha,
Orlando Pires, Paulo Afonso Guisard Camargo, Tobias Salgado e Vitalino da Costa Manso Júnior.
Passaram pela sua presidência os seguintes
companheiros leões, cada qual ajudando a solidificar
o Lions Clube de Pindamonhangaba como um dos
mais atuantes do Estado: Miguel Farah, Eduardo
Guaycuru San Martin, Aníbal Leite de Abreu, Gilson
Serra Nogueira, Tobias Salgado, José Benedito dos
Santos, Paulo Emílio de Almeida, Orlando Pires, Osvaldo Collus, Alecto Brandão, Oswaldo Marcondes
César, Francisco Piorino Filho, Francisco de Assis
Antunes Oliveira, Francisco Rocco, Edgard de Castro Pereira, José Campanelli Temer, João Carlos Robles, Ubirajara Jaccino, Ivaldo Teixeira.
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Seu atual presidente é o companheiro Leão
Balafrê Ribeiro de Andrade Júnior, tendo ao seu lado
os seguintes diretores: 1° Vice-Presidente - llio Pomílio, 2° Vice-Presidente - Ruy Barbosa Piorino, 1ª
Secretária - Rita de Cássia Simões Teixeira, 2° Secretário - César Alves da Silva Leandro, 1° Tesoureiro - Flávio Fraga Guerra de Oliveira, 2° Tesoureiro Filipo Salvia Júnior, 1° Diretor Social Oswaldo Marcondes César, 2° Diretor Social - João Carlos Robles, 1° Diretor de Patrimônio - Paulo Socolowski, 2°
Diretor de Patrimônio - João Bosco Soares da Mota,
Diretor Animador - José Ivaldo Teixeira, Diretor de
Relações Públicas - Hércule Martinez Peregrino.
O Presidente Balafrê Ribeiro de Andrade Júnior conta ainda com a colaboração de Ignez San
M~rtin Abreu - Diretora de Campanhas, Antonio José
Gomes Moreira - Presidente da Comissão de Saúde,
Therezinha Hieza Pomílio, Luiz Moreira da Silva,
Mauro Rogério de Almeida, Roberto Correard Marcondes e José Freitas Neves - Diretores Vogais, SÔnia Regina G. Gonçalves - presidente de divisão C1, José Ivaldo Teixeira - Presidente da Divisão C,
João Carlos Robles Assessor de Meio Ambiente e
Ecologia, Sandra Regina Cruz e Guerra de Oliveira
Editores do Boletim·O Leão da Princesa·.
São incontáveis as grandes realizações comunitárias encetadas pelo Lions Clube de Pindamonhangaba na parte assistencial e de serviços prestados à comunidade, tem sido marcante a sua contribuição a todas as instituições locais. Por duas vezes
a entidade promoveu a ·Ceia dos Pobres·, no Natal,
reunindo a cada vez, mais de 1.500 pessoas. Nos
natais, também são arrecadados milhares de brin. quedos para as crianças carentes. Foram custeadas
. várias viagens de doentes e indigentes a São Paulo
e outras cidades, além de serem socorridas diversas
.famílias necessitadas e prestados muitos serviços à
zona rural..Quando da enchente que sinistrou Caraguatatuba, foram enviados para esta cidade gêneros
alimentícios e roupas. O mesmo deu-se como ajuda
às famílias atingidas por enchentes no Vale do Ribeira. Recém-nascidos e crianças são contemplados
com enxovais e roupa. São promovidas feiras de livros e da saúde, campanhas de trânsito e bandeiras
nacionais são distribuídas às escolas.
O Lions Clube de Pindamonhangaba fundou o
Lions Clube de Guaratinguetá-Centro, colabora no
Concurso de Operário Bandeirante, por anos desfilou no Dia da Pátria e promove anualmente o Baile
de Debutantes, sempre com a presença de artistas
famosos da televisão. Realiza festas do guaraná, da
Coca-Cola, do sorvete, almoços e jantares dançan-
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tes, festas do vinho e do queijo. Uma vitoriosa campanha em prol das detentas da Cadeia Feminina de
Pindamonhangaba foi liderada pelo clube, para distribuição às mesmas de material de higiene pessoal.
O Dia de Ação Social, em parceria com a Rádio 94
FM, foi um sucesso. No próximo mês de maio darse-á o 4° Dia de Ação Social, sob a liderança do jovem e valoroso leão Paulo Socolowski, quando serão atendidas pessoas carentes com realização de
exames de diabetes, pressão arterial, atendimento
psicológico, orientação de higiene bucal, distribuição
de flúor e escovas de dentes, emissão de Carteiras
de Identidade e de Trabalho, corte de cabelos. Tudo
inteiramente de graça para a população.
Parabéns a Pindamonhangaba por contar com
um clube tão eficiente e companheiros leões e domadoras tão generosos e voltados para o mister de
servir. Parabéns a todos os diretores e associados
do Lions Clube de Pindamonhangaba e nosso pleito
de gratidão e de saudade dos companheiros que já
nos deixaram.
Parabéns, Lions Clube de Pindamonhangaba,
pelos seus 35 anos!
Senhor Presidente, mais uma vez solicito ao
Ministro da Justiça, Senador Iris Rezende, que deverá se afastar do cargo nesses próximos dias, que
saia de cabeça erguida e dê à Nação satisfação sobre o Código de Trânsito Brasileiro, que foi aprovado
por esta Casa em 23 de setembro do ano passado,
sancionado e publicado no mesmo dia, e entrou em
vigor dia 22 de janeiro de 1998.
Portanto, está em vigor há mais de três meses.
Porém, até agora não há comissões temáticas formadas com a presença da sociedade civil porque o
conselho é formado, pura e simplesmente, por Ministros, Secretários Executivos dos Ministérios ou suplentes desses secretários, sem a presença da sociedade civil, dos homens e entidades que entendem de trânsito neste País, como, por exemplo, os
DETRAN, os Departamentos Municipais de Trânsito,
a ANFAVEA, os engenheiros automotivos. Não temos a presença daqueles que podem colaborar e regulamentar o Código de Trânsito Brasileiro.
Para se ter uma idéia, Sr. Presidente, S~ e
Srs. Deputados, há setenta artigos do Código para
serem regulamentados. E até agora, há quase três
meses do Código em vigor, somente 22 resoluções
do CONTRAN, assim mesmo algumas elaboradas
pelo CONTRAN, mas logo em seguida, revogadas.
Portanto, são mais de 50 resoluções que terão
de ser feitas. O Código estabelece para tanto um
prazo de 240 dias da promulgação, até o dia 22 de

Março de 1998

maio. E temos somente 22. A última reunião do
CONTRAN foi no dia 17 do mês passado. Portanto,
há mais de um mês que o CONTRAN não se reúne.
E por que não se reúne? Exatamente porque não
tem as câmaras temáticas, a serem formadas por
entidades que conhecem, e muito bem, o que é o
trânsito no País.
Apelamos ao Presidente da República e ao Ministro da Justiça, que é o Presidente do CONTRAN,
no sentido de que imediatamente formem essas comissões.
Quero ainda, Sr. Presidente, cumprimentar a
Associação Paulista de Municípios, presidida pelo
ex-Prefeito de Osasco, Celso Giglio, que ontem, em
Praia Grande, São Paulo, iniciou mais um Congresso desta Associação contando com a presença, não
tenho dúvida, nestes quatro dias de Congresso, dos
600 Prefeitos do Estado de São Paulo. Estiveram
presentes também o Governador, o Prefeito de São
Paulo, as lideranças políticas e o ex-Governador
Paulo Maluf, que estará dia 27 neste Congresso de
Municípios que congrega todos nós políticos do Estado de São Paulo.
Portanto, parabéns, à Associação Paulista dos
Municípios.
O SR. MURILO DOMINGOS (PTB - MT. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr!s e
Srs. Deputados, a imensidão territorial de nosso
País, com mais de 7 mil quilômetros litorâneos e dez
países limítrofes, numa extensão de 15.719 quilômetros, com vasto mar territorial e ilimitado potencial hidroviário de águas interiores, com 55.457 quilômetros quadrados, nos traz à reflexão um tema que envolve a segurança nacional e a soberania brasileira.

Dessa premissa, pode-se concluir que o poder
marítimo e a construção naval devem merecer análise e posição criteriosa do Poder Executivo.
Se o Brasil deseja ser uma grande potência e
não um mero caudatário da liderança de outros países com menores recursos, é preciso querer e definir na esfera do Governo quem, onde, como e quando. Portanto, há que decidir sobre a criação de um
poder marítimo.
Temos de conceituar o que seja o poder marítimo de uma nação, ela compreende sua frota mercante, seus complexos portuários, o reparo e a construção navais, o pessoal envolvido com as atividades
marítima e fluvial e toda logística da orla do mar e
das hidrovias, inclusive, a própria Marinha de Guerra
Nacional. O poder nacional envolve e compreende a
ação e responsabilidade do próprio Congresso Na-
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cional, estabelecendo os objetivos e a defesa dos interesses nacionais.
O Congresso Nacional não pode olvidar que o
maior poder de uma nação é o bem-estar de seus
habitantes.
Uma nação caracteriza-se como potência não
por possuir exército ou armada, mas sim por proporcionar aos seus cidadãos um nível de vida adequado
necessário à conservação da dignidade humana,
para isto é fundamental um comércio internacional
bem praticado, fator determinante para que um país
possa pretender galgar uma posição de destaque no
clube das nações desenvolvidas.
As nações marítimas jogam todo o seu poder,
claramente ou indiretamente, na proteção dos componentes do seu poder marítimo.
A elite dirigente brasileira, Poder Executivo e
principalmente o Poder Legislativo não podem deixar
de participar dessa política, sem se tomarem responsáveis, perante as gerações futuras, da subordinação do Brasil a nações de menor porte.
Historicamente constatamos que o Brasil Colônia dispunha de um poder marítimo considerável.
A Inglaterra, a título de coibir o tráfico de escravos baseado nas cláusulas dos tratados de 1810, no
período de quarenta anos, destruiu cerca de 850 navios de longo curso, acabando assim com a frota
mercante brasileira, inibindo completamente as perspectivas de participação ativa do País no comércio
internacional, ·sem navios e sem marinha o País ficou de joelhos".
Na época contemporânea, a construção naval
brasileira teve uma maior representatividade na iniciativa privada quando salientou-se a figura de
Mauá, com a sua Amazon Sterm Navigation Company, e Henrique Lage, com a sua Costeira, não tendo obtido um maior êxito por falta de apoio governamental.
Em 1958, no Governo Kubitschek, criou-se o
Fundo de Marinha Mercante, porém, somente em
1961 começaram a ser lançados ao mar os primeiros navios. Por falta de tripulação de alto nível e dotações orçamentárias suficientes, o fundo esteve
quase a bancarrota. O convênio firmado entre a Comissão de Marinha Mercante e o BNDE para possibilitar recursos e atender à criação de uma frota de
graneleiros, somado às linhas de créditos na Inglaterra, Alemanha, Dinamarca e Suíça, deram um
,10VO alento à incipiente indústria naval brasileira.
O Decreto n!! 60.679, de 3 de maio de 1967,
criou o Fundo de Refinanciamento da Marinha Mercante, com recursos oriundos dos saldos resultantes
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da antiga Instrução n° 204 da SUMOC (Fundo de
Ágios).
O art. 7!! desse decreto objetivava criar um verdadeiro Banco de Fomento para a Marinha Mercante
Brasileira.
Com base nestes recursos, já em 17 de setembro de 1967, foi assinado a construção de 24 navios
de carga geral de 12 mil TDWT, sendo doze para os
armadores privados e doze para o L10yd Brasileiro.
Assim, foram encomendados 141 embarcações de todos os tipos, entre navios, rebocadores, chatas, lanchas. etc. Estaleiros foram incentivados em
vários pontos do território nacional.
Porém, a descontinuidade da política de Marinha Mercante e a passagem da gestão do Fundo de
Marinha Mercante para o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico mataram a construção naval
no Brasil. O BNDE não tinha velocidade e conhecimento para analisar os projetos.
A partir de 1980, as encomendas foram reduzidas pelo setor privado aos estaleiros nacionais provocando sérias dificuldades financeiras.
A verdade nua e crua é que a situação por que
passam os nossos estaleiros é angustiante, exigindo
soluções emergenciais, para que as suas portas não
sejam fechadas definitivamente.
A falta de uma política dirigida para o incentivo
à nossa indústria e a concorrência internacional são
os dois grandes vilões da história.
Para se reverter esse quadro só existe uma alternativa. A retomada de uma política protecionista
para que os nossos estaleiros possam competir de
igual para igual com os nossos concorrentes.
Há que ressaltar que em termos de segurança
nacional interessa uma boa indústria naval, capaz de
construir navios não só para a Marinha Mercante
corno também para a Marinha de Guerra.
Para isso é necessário:
Que o preço do navio construído no Brasil seja
compatível ao construído no exterior, com financiamentos e juros similares, caso tais princípios não
prevaleçam, o armador nacional ficará fora da competição.
A variável é complexa porque envolve parâmetros distintos e importantes como: preço, prazo do financiarnento, juros e tempo de construção.
Os recursos ger~dos pelo AFRMM - Adicional
ao Frete para Renovação da Marinha Mercante que
constitui o Fundo da Marinha Mercante, seriam a
melhor alternativa como fonte básica e o BNDES faria os repasses, atuando como banco de segunda Iinha.
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As operações seriam realizadas pelos bancos
comerciais, onde os armaqores ofereceriam. sl!as
garantia~ ~ os próprios ~a~cos, junto ao BNDES. •
Outra alternativa seria' a dolarização da operação em moedas conversíveis, oportunizando ao armador a formulação do empréstimo a bancos estrangeiros oferecendo o navio em hipoteca como garantia do empréstimo.
Essa opção esbarra na proibição legal de que
navios possam ser oferecidos em garantia hipotecária a bancos estrangeiros. Com a globalização da
economia e a garantia de moeda estável no País, a
operação seria possível, desde ql:le registrada no
Banco Central, autorizando o armador a pagar o financiamento do navio com o lucro de sua operação
no exterior. O importante é condicionar que o navio
seja construído no Brasil. Os armadores nacionais
devem dispor de facilidades para levantarem os recursos no exterior.
O envolvimento dos Govemos Estaduais com a
retirada ou redução de impostos e taxas de suas
competências, para tomá-lo competitivo e viável.
A criação de uma Câmara Setorial no âmbito
do Ministério da Indústria e do Comércio.
A recuperação do L10yd Brasileiro, condicionando a sua venda a empresa nacional.
Por conter a maioria das propostas acima, se
posto em execução o Decreto-lei n2 244, de fevereiro de 1967, pode servir para a solução da situação
que assistimos, senão vejamos:
a) Que até 31-12-99, os financiamentos com
recursos do Fundo de Marinha Mercante sejam de
95% do preço da embarcação e, posteriormente, limitando-se a 85% e os juros não ultrapassem 6% ao
ano.
b) A construção de navios sejam equiparados
a produtos de exportação, gozando das isenções de
impostos.
c) Isenção de impostos de importação para peças, equipamentos e partes complementares para os
navios construídos para armadores estrangeiros.
d) Que o BNDES, gestor do Fundo de Marinha
Mercante, no caso de construção de navios, atue
como banco de segunda linha, repassando as operações diretamente aos bancos comerciais.
A criação da Agência Nacional de Marinha
Mercante, a exemplo das Agências criadas nas comunicações, petróleo, energia elétrica e outras, seria
o grande fator para alavancar o nosso poder maríti·
mo e nesse a recuperação da construção naval brasileira. A sua efetivação implicaria na extinção da
Secretaria de Transportes Aquaviários, do Departa-
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mento de Marinha Mercante, da Comissão Coordenadora do Fundo de Marinha Mercante, todos preenchidos com funcionários do Ministério dos Transportes. A função da agência seria de caráter regulatório
dos transportes marítimos (de cabotagem e longo
curso) fluviais e lacustres, além dos portos, estes privatizados.
.
A operacionalização da agência proposta, pode
ser facilitada porque sua manutenção pode ser feita
com percentual da arrecadação do AFRMM - Adicionai ao Frete para Renovação da Marinha Mercante
que constitui o Fundo da Marinha Mercante.
A Marinha Mercante é complexa por natureza,
principalmente no tráfego internacional, carecendo
de continuidade na política e as freqüentes discussões dos acordos internacionais sobre navegação, exigem a intervenção da diplomacia.
Vale ressaltar que o principal de toda esta
questão da indústria de construção naval no Brasil é
o dever de se entender que a razão principal de sua
existência são os navios. É claro que se não houver
Marinha Mercante Brasileira, e navios brasileiros,
não haverá indústria naval brasileira. A curto prazo,
é difícil competir no mercado internacional de construção naval, mas no futuro, será possível a exportação, principalmente para a América Latina, desde
que haja compreensão do' problema e vontade política por parte dos nossos dirigentes, Poder Executivo
e Congresso Nacional.
Concluo pelo exposto, que a indústria naval é
fator primordial do poder marítimo, todo país, direta
ou indiretamente protege sua indústria naval e sua
Marinha Mercante. Rui Barbosa já afirmava: ·0 mar
é a traquéia dos estados marítimos. A nação que
deixou pesar-lhe sobre esse órgão a planta do adversário é nação previamente perdida no primeiro
ensaio de forças·.
Era o que tinha a dizer, Sr..·Presidente.
Durante o discurso do Sr. Murilo Domingos, o Sr. Paulo Paim, :Jl Secretário, deixa a cadeira da presidência que é ocupada
pelo Sr. Michel Temer, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mich'~1 Temer) - Srs.
Deputados, convoco-os a vir ao plenário, pois vamos
dar início à Ordem do Dia.
Determino à Secretaria da Mesa que faça soar
a campainha.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Com a
palavra o Deputado Simão Sessim.
O SR. SIMÃO SESSIM (PPB - RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, com certeza a Nação vive ~oje a chama-
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da ressaca da euforia do pó~-Real. Há muito o País
não via a questão dó desemprego tão polarizada
como vem ocorrendo neste momento. Infelizmente,
essa lamentável praga que corrói atualmente o sossego e as esperanças de milhões de brasileiros já
ocupa os maiores espaços na mídia nacional.
São dezenas e dezenas de manchetes em jornais e emissoras de rádio e televisão a bombardear
diariamente a opinião pública na chamada grande
imprensa. Isso vem acontecendo desde o início deste ano sem que possamos registrar qualquer tipo de
atenuante para a crise.
Consultores e analistas econômicos já admitem que, mesmo com o suposto empenho do Governo Federal em combater o desemprego, dificilmente
conseguirá reduzir o ritmo de extinção dos postos de
trabalho ao longo deste ano. Aliás, o Departamento
de Economia da Confederação Nacional da Indústria
admite que o fantasma do desemprego deve continuar assombrando milhões de famílias até a virada
do século.
O desemprego, Sr. Presidente, Srs. Deputados,
já é visto como um dos efeitos maléficos e cruéis da
chamada globalização da economia, que hoje é vendida ao mundo inteiro como a panacéia para todos
os males dos excluídos. Na verdade, sabemos que
esse novo modelo de economia está beneficiando
tão-somente os países mais ricos, sugando e corroendo a economia dos países mais pobres. O resultado, no Brasil, está aí para quem quiser ver.
Na verdade, Sr. Presidente, Srs. Deputados,
estamos todos ficando psiconeuróticos com a possibilidade de se agravarem as desigualdades sociais.
O aVl;lnço do desemprego explodiu em janeiro e já
atingiu índices alarmantes de 7,25% na maioria das
regiões metropolitanas do País. É a taxa mais elevada desde o Plano Real e a nona a partir de 1982.
O pro' pn'o Governo Federal tem em seu poder
uma pesquisa que mostra o pânico tomando conta
das pessoas. Por ela, a maioria dos entrevistados
acredita que o desemprego é quase seis vezes
maior do que o divulgado, atingindo cerca de 40%
da população economicamente ativa. Já o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BIRD, tem também uma pesquisa pela qual 64% dos trabalhadores
acham que podem perder o emprego amanhã ou em
no máximo um ano.
Esse estado de espírito, Sr. Presidente, Srs.
Deputados, não interessa a ninguém, principalmente
a um governo que pretende manter-se no poder por
mais quatro anos. O alarme, como se sabe, já tocou
no Palácio do Planalto. O Presidente Fernando Hen-
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rique reuniu seu Ministério e disse que o problema
do desemprego viraria prioridade de seu Governo.
Mas até agora ainda não conhecemos qualquer resultado que possa ser positivo para a Nação. Só vimos medidas inócuas para frear e reverter esse estado de coisas.
Os reflexos políticos já começam a aparecer.
Pesquisa recente do Jornal do Brasil, em parceria
com a Universidade Federal Fluminense, deixa claro
que a fragilidade do Governo Federal na área social,
principalmente no combate ae;> desemprego, justifica
o alto índice de rejeição registrado do Presidente
Fernando Henrique, pelo menos no Rio de Janeiro.
Um jornal carioca acaba de revelar que até
mesmo o Programa de Geração de Emprego e Renda - PROGER, e o Programa de Qualificação do
rrabalhador, administrados pelo Governo Federal,
que existem desde 1995, não estão cumprindo suas
finalidades, pelo menos no Rio de Janeiro.
Ao contrário, o que assistimos agora é o próprio Governo Federal virando as costas para as vítimas do desemprego.
Como se sabe, ele acabou com o benefício .da
moratória, um instrumento pelo qual se conseguia a
suspensão do pagamento das prestações, por até
seis meses, prorrogáveis por mais seis meses.
Pior ainda: o Governo, na figura da Caixa Econômica Federal, tenta negociar com as associações
comerciais de vários Municípios a inclusão de mutuários inadimplentes no Serviço de Proteção ao
Crédito, ou seja, o famigerado e desumano SPC.
E de nada adiantarão as receitas paliativas,
como a divulgada recentemente pelo Governo, que
pretende ampliar o seguro desemprego. Até porque,
estima-se que, na pior das hipóteses, a taxa de desemprego deve chegar a 8,8% ainda este mês, podendo fechar o ano na casa dos lamentáveis 9%, o
equivalente a cerca de mais de 2 milhões de desempregados.
Esse futuro sombrio para tanta gente que vem
construindo o País, com suor e sangue, é friamente
justificado pelo tripé capenga que se arrasta na trilha
do desaquecimento da economia, das elevadas taxas de juros e da suposta reestruturação da indústria, que obriga as empresas do País a se modernizarem e reduzir custo para, segundo alegam, enfrentar a competição de mercado globalizado. Assim,
surgem as demissões e o povo se desespera.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs.
Deputados, venham ao plenário. Precisamos do
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quorum constitucional para dar início à Ordem do
Dia.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem a
palavra o Sr. Deputado Moisés Lipnik.
o SR. MOISÉS LIPNIK (PL - RR. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de fazer um
apelo desta tribuna ao Sr. Presidente da República,
ao Ministro-Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas e ao Ministro-Chefe da Casa Civil da Presidência da República, no sentido de que atentassem
para a situação alarmante, catastrófica de Roraima e
tomassem uma iniciativa rápida. As poucas iniciativas tomadas pelo Governo já chegaram bem tarde.
Que tomem, de imediato, uma posição.
A imprensa intemacional tem divulgado o fato.
A Organização das Nações Unidos ontem, em reunião extraordinária, votou pela ajuda ao Estado,
Creio que a Presidência da República deveria organizar um comando especial e enviar,pelo menos,
trezentos a quatrocentos bombeiros especializados
- que, infelizmente, não temos -, para poder criar
uma brigada verde a fim de enfrentar de perto esse
tipo de situação.
Gostaria apenas de fazer este apelo a V. Exa.
e ao Sr. Presidente da República.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Convoco novamente os Srs. Deputados para comparecerem ao plenário, a fim de darmos início'à Ordem do
Dia.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo a palavra ao nobre Deputado Ivan Valente.
O SR. IVAN VALENTE (PT - Sp,". Sem revisãO
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. DeJ:lutados, ho
mês de dezembro o Ministro da Educação, Pawlo
Renato, concedeu entrevista à revista ISTOÉ e disse
que, em matéria de educação, aceitava: o desafio:
quem tivesse melhor proposta que apt.esentasse.
Comunico à Câmara dos Deputados que nós
aceitamos o desafio eos partidos de Oposição apresentaram, no dia 1Ode fevereiro, o 'Plano Nacional
de Educação da Sociedade Civil. O Gov~mo não havia enviado o seu plano. Violou a Lei de Diretrizes e
Bases, que determina que o prazo final seja o dia 23
de dezembro. No dia 12 de fevereiro,.dois dias depois, o Governo apresentou seu Plano Nacional de
Educação. Agora, tramitam na Câmara dos Deputados
as duas propostas. Porém, a proposta' qo Govemo
está apensada a nossa, encabeçada por este Deputado que fala agora.
Apresentamos esta proposta exatamente para
provar ao Govemo que ele não terri,um diagnóstico
da educação brasileira, ele não pen~a em um siste-
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ma nacional de educação, ele não fala em gestão
democrática do ensino. As metas apresentadas no
Plano do Governo são extremamente tímidas, seja
no sentido de melhorar a qualidade de ensino, erradicar o analfabetismo, universalizar os diversos níveis de ensino - educação infantil, fundamental e
média e expandir o ensino superior -, seja no campo
do financiamento da educação.
O Plano do· Govemo fala em aumentar em
0,5% do PIB os recursos para a educação, em dez
anos. E no seu diagnóstico utiliza números incorretos sobre gastos com a educação, dizendo que se
gasta no Brasil 5,93% do PIB em educação, quando
os gastos concretos com a educação em nosso País
não passam de 2,5% do PIB. Foram computados
outros gastos, inplusive os.gastos da iniciativa privada, sobre os quais o Governo não esclarece no seu
Plano.
,
E mais do que isso, Sr. Presidente, a realidade
fala alto todos os dias. O Governo toma diariamente
medidas que caminham no sentido de desqualificar
o ensino, as respostas e os desafios educacionais
brasileiros. É só ler os jornais.
Hoje tf:'rJ:lOS duas notícias.
Na cidade de São Paulo, a nova Secretária de
Educação do Sr. Celso Pitta, seguindo o exemplo da
Secretária Estadual, Rose Neubeauer, ampliou o número de alunos por sala de aula. Já havia deliberação, no primeiro relatório da LDB, de colocar apenas
35 alunos por sala de aula. Hoje em dia, em São
Paulo, está "~ se colocando, no mínimo, 35 alunos,
podendo chegar a 60 ou 70 alunos no ensino fundamental, erT;! média.
E o lTIau exemplo vem de cima, na aprovação
da Lei de Diretrizes e Bases. Enquanto nos Estados
Unidos se coloca 18 alunos por sala de aula, no máximo, neste momento, a recomendação do Banco
Mundial, comandada pelo capital financeiro e pelo
Governo americano, é para·que aumentemos o número de alunos por sala de, aula.
Por outro lado, ·Sr. Presidente, está nas manchetes np jornal Folha de S.Paulo: "Falta de professor ameaça curso da USP".. Centenas de professores universitários, as melh.()res cabeçap, deste País,
formados no ensino público, estão abandonando a
universidade pública por causa da possibilidade da
perda da aposentadori~. integral e d~ reforma da
Previdência, que estamos votando. 1S§0 vai levar a
I
uma perda de qualidade ou ao fechamento de muitos cursos.
O Estado investiu trinta anos noS ,professores.
A universidade é a resposta ao subdesenvolvimento
,

"
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brasileiro, já que produz 96% da pesquisa nacional.
É essencial para o aperfeiçoamento da educação
pública, do ensino, da pesquisa, da produção científica e da produção do saber em nosso País. No entanto, a nossa polftica, seja econômica, seja educacional, caminha para privatizar e sucatear as universidades públicas brasileiras e caminha para degradar a qualidade do ensino.
Ao Sr. Ministro Paulo Renato, que disse que
aceitava o desafio .... ·apresente-se proposta melhor"
-, nós o aceitamos. Está aí a nossa proposta para o
Plano Nacional de EducaçãO, que almeja gastar
10% do Produto Interno Bruto nos próximos dez
anos.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, no início deste ano foi divulgado um relatório detalhado do Departamento de Estado dos
Estados Unidos. O relatório sobre o Brasil faz parte
das atividades do Departamento de Estado cumprindo determinações legais. para que a polftica, externa
e de comércio .dos ·EUA levem em consideraçâó o
desempenho dos países na questão de direitos humanos e direitos dos trabalhadores. Não entrando
no mérito da autoproclamação dos EUA como defensor dos direitos humanos internacionais, e não
subestimando O teor do conjunto do documento,
queremos destacar a importância do trecho que
aborda a questão do salário mínimo.
Nele, está dito que ·0 salário mínimo oficial é
de R$ 120,00 por mês - 110 dólares. Não é suficierite para proporcionar um padrão de vida decentá
para um trabalhador e sua família. O Departamento
Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos estimou que o salário mínimo é levemente $uperior a um quarto do necessário (com padrões estabelecidos pela Constituição) para manter uma família
de quatro pessoas. Muitos trabalhadores, especialmente fora da economia formal e no Nordeste, receberam menos do que o salário mínimo·.
O documento norte-americano abre um impoltante precedente ao inserir a·questão do salário mrnimo nos Direitos Humanos. Na verdade, o direito à
vida está intimamente vinculado às condições dignas
de subsistência e o salário é o sal da vida.
A DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS ESTABELECE:
... "
Art. 32 - Todo homem tem direito à
vida, à liberdade e à segurança pessoal.
, <Art. 23.........................................
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I - Todo homem tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições
justas e favoráveis de trabalho e à proteção
contra o desemprego.
ti - Todo homem, sem qualquer distinção tem direito a uma remuneração por igual
trabalho.
111 - Todo homem que trabalha tem direito a urna remuneração justa e satisfatória,
que lhe assegure, assim como à sua família,
uma existência compatível com a dignidade
humana, e a que se acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção social.
No entanto, o documento suaviza a realidade.
O salário mínimo hoje se encontra em tomo de 100
dólares. De acordo com o estipulado na Constituição,
seriam
necessários
aproximadamente
R$850,oo para garantir o consumo mínimo para o
trabalhador e sua família. Isto eqüivale a mais de
sete vezes o salário mínimo. Será necessário aumentá-Io em 7000k para cumprir com a Constituição.
Dizer que o atual salário não é suficiente para manter um padrão de 'vida decente é pouco. O atual salário mínimo mantém o trabalhador na miséria total.
Em respeito à Constituição e aos Direitos Universais do Homem,. lutamos insistentemente para
que a Câmara de Deputados discuta, em caráter
de urgência urgentíssima o nosso Projeto de Lei
n° 1195, que define um aumento imediato de R$0,40
por hora para o salário mínimo, elevando-o a
R$208,OO a,·postariormente, a cada primeiro de
maio seja reajustado em R$0,20 até que alcance o
nível determinado· pela Oonstituição Federal. O requerimento de urgência conta com 338 assinaturas.
Falta o Regimento Interno ser respeitado e o projeto
colocado em.votação.
O SR. LUIZ ALBERTO (PT - BA. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, O Dia Internacional pela Eliminação da
Discriminação Racial, instituído pela ONU em 1966
como um registro do protesto e indignação da comunidade internacional pelo covarde massacre promovido pelo estado racista da África do Sul em Shaperville, contra 69 negros, a maioria mulheres e crianças, que durante manifestação pacífica foram alvejados pelas costas, se incorporou definitivamente ao
t;8.lendário político e social do Brasil.
No dia 21 de marçó do corrente ano, comemomU-se a passagem desta data mediante a realização
de diversas atividades em todo o País, o crescimento da organização dos negros e negras em todo o
Pars e o esforço pela data como um momento de
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denúncia, protesto e apresentação de soluções para
o combate ao racismo.
Por isso, o moviment~ baiano realizou
uma jornada anti-racista, noi"do compreendido
entre 19 e 21 de março, atray~s da associação de
esforços entre organizaçõesj~9: Núcleo Cultural
Níger Okàn, União de Negro~ "Pela Igualdade UNEGRO, Movimento Negro Unificado - MNU, 010dum, Instituto Steve Biko, além. de diversas outras
entidades.
>;jt •
:':'!'
No dia 19 de março, re~izou-se concorrido debate no auditório do Espaço Cuttüral da Universidade Católica de Salvador, acerca: dás formas contemporâneas de combate ao racis~4:',
No dia 20 de março, realizou-se uma grande
manifestação popular, que aglutinou milhares de
pessoas numa marcha do CDGrande ao Pelourinho, denunciando a cidade ,', ',Ivador como a capitar do racismo em nosso P , .,' , ,
Por fim, no dia 21 de março: realizou-se o "I Tribunal dos Crimes Raciais no BraSil", reunindo juristas, sociólogos, ativistas anti-mfiistas, Parlamentares, estudantes, empresári0l:t;:'Elititlbadores, religiosos
etc.
A realização do I Tribunaidos Crimes Raciais
no Brasil se constitui num .ê.:jundamental para a
luta anti-racista no Brasil. D~âlPectos revelaram a
singularidade e a importância'
desse
evento. O pri•
j,
,
.-'
meiro, foi a abordagem crítica/~itll,lItidisciplinar acerca dos crimes raciais praticadcj~r:çQntra o povo negro
em nosso País. Fugindo de, W:Jiá falsa abordagem
que encerra a prática racista em episódios isolados,
no contexto de uma conduta pessoal ou uma patologia individual, ficou evidenciaçtaa, dimensão coletiva
da incidência do racismo sobrefddo o povo negro e
indígena, bem como o papet~~ Estado brasileiro
como principal agente implernentádor da exclusão e
discriminação racial. O segundo aspecto significativo
foi o reconhecimento da necessidade de ampliar os
instrumentos disponíveis para o combate ao racismo. Ao invés de se limitar suma abordagem criminal, restrita ao Direito Penal~*Yficou-se a necessidade de avançar na direçã&~.jbordagem reparatória, tanto ao âmbito do Diréith ciVil, como no terreno das políticas públicas viabiíiza:1!as pelo Estado.
"
'."
O sucesso da jomada.:'~f\!\,racista
promovida
pelo movimento negro na Bahi~Pocte ser visto corno
parte do novo momento que se inicia em nosso País,
onde o povo negro se coloca ~m movimento, exigindo cidadania, participação ~.''Et igualdade. Esse
é um caminho inescapável .'lf:'~oria ancestral
dos nossos antepassados, a~im'~mo a perrnanen;I""
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te disposição de luta pela vida e pela liberdade demonstrada no enfrentamento da intolerância racial,
nos guiarão até a vitória.
O SR. UBIRATAN AGUIAR (PSDB - CE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SP\& e
Srs. Deputados, registro com emoção e saudade o
falecimento em Cedro, no Estado do Ceará, do líder
político José Batista Filho. Vereador, Presidente da
Câmara Municipal, Prefeito no quatriênio de 1988 a
1992, marcou sua trajetória pela simplicidade de
seus gestos, fidelidade aos compromissos firmados
e lealdade aos amigos.
Brutalmente retirado de nosso convívio aos 49
anos de idade, fez uma cidade inteira chorar de saudade inconformada com a tragédia que ceifou a vida,
tão prematuramente, de um de seus mais expressivos valores.
Recentemente estive em sua companhia percorrendo diversas comunidades rurais, participando
de eventos de assinatura de convênios entre o Govemo do Estado e as associações representativas
de cada localidade. Na ocasião, fez José Batista Filho uso da palavra, rememorando ações desenvolvidas por sua administração dando ênfase ao trabalho
que realizou, prioritariamente, no campo da energia
rural. Hoje, quando relembro suas palavras as recolhO como se aquela prestação de contas traduzisse
um ato de premunição, uma despedida de sua gente.
Contador, pequeno agricultor, sempre foi um
empreendedor, pioneiro de iniciativas como o da implantação de uma moderna indústria de cerâmica,
empregando dezenas de pessoas e fortalecendo a
economia do Município.
Mais que qualquer outro companheiro sinto sua
ausência. Defensor intransigente do PSDB do qual
foi seu Presidente, entusiasta do trabalho que desenvolvo na Câmara dos Deputados, fazia questão
de divulgá-lo e de conquistar novos adeptos para as
candidaturas que já enfrentei.
No momento em que registro da tribuna da Câmara tão infausto acontecimento, desejo transmitir a
sua família, na pessoa de seu genro, Or. Márcio Leite Viana, a manifestação da homenagem que hoje
tributo ao líder municipalista cedrense, José Batista
Filho.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. RONALDO PERIM - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. ExB a p a l a v r a . , .
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o SR. RONALDO PERIM (BlocoIPMDB - MG.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, já ultrapassamos o meio-dia e esta sessão, se
não me engano, está com três horas de duração.
Com toda a sinceridade, não considero justo que se
convoque uma sessão do Parlamento brasileiro para
às 9 horas e, ao meio-dia, hora em que todos deveríamos honrar o compromisso conosco mesmo do
cuidado com nossa saúde e nos alimentarmos - o
que considero absolutamente razoável - e, por inconseqüência de uns tantos, estejamos aqui, submetidos a uma situação de desconforto pessoal e
descompromisso com nossa saúde.
Apelo a V. Ex!' para que suspenda a sessão e
promova o seu reinício dentro do horário normal.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Atendo
parcialmente a ponderação do nobre Deputado Ronaldo Perim, que tem toda razão. Por essa razão,
daremos início à Ordem do Dia.
V - ORDEM DO DIA
PRESENTES OS SEGUINTES SENHORES
DEPUTADOS:

Roraima
Alceste Almeida - Bloco-PMDB; Elton Rohnélt
- PFL; Francisco Rodrigues - PTB; Luciano Castro
- PSDB; Luís Barbosa - PPB; Moisés Lipnik - PL;
Robério Araújo - PPB; Salomão Cruz - PSDB.
Amapá
Antonio Feijão - PSDB; Eraldo Trindade PPB; Fátima Pelaes - PSDB; Gervásio Oliveira Bloco-PDT; Murilo Pinheiro - PFL; Raquel Capiberibe - PSB; Sergio Barcellos - PFL; Valdenor Guedes
-PPB.
Pará
Anivaldo Vale - PSDB; Antonio Brasil - 810co-PMDB; Benedito Guimarães - PPB; ElcionEi!
Barbalho - Bloco-PMDB; Gerson Peres - PPB;
Giovanni Queiroz - Bloco-PDT; Hilário Coimbra PSDB; José Priante - Blóco-PMDB; Olavio Rocha
- PSDB; Paulo Rocha -Bloco-PT; Raimundo Santos - PFL; Socorro Gomes - Bloco-PCdoB; Vic Pires Franco - P F L . '
Amazonas
Arthur VirgrJio - PSDB;Euler Ribeiro - PFL;
João Thome Mestrinho - Bloco-PMDB; José Melo PFL; Luiz Fernando - PPB. ,
Ceará
Ubiratan Aguiar - PSDB.
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Piauí
Heráclito Fortes - PFL.
Paraíba
Efraim Moraes - PFL.
Pernambuco
Nilson Gibson - PPB; Severino Cavalcanti PPB.
Minas Gerais
Eliseu Resende - PFL; Francisco Horta -PFL;
Genésio Bernardino - Bloco-PMDB; Herculano Anghinetti -' PPB; Ibrahirn Abi-Ackel - PPB; Israel Pinheiro - PTB; 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; Maria Elvira Bloco-PMDB; Mario de Oliveira - PPB; Maurício
Campos - PSDB; Mauro Lopes - Bloco-PMDB; Narcio Rodrigues - PSDB; Neif Jabur - Bloco-PMDB;
Odelmo Leão - PPB; Osmânio Pereira - PSDB;
Paulo Delgado - Bloco-PT; Paulo Heslander - PTB;
Philemon Rodrigues - PTB; Raul Belém - PFL; Roberto Brant - PSDB; Romel Anizio - PPB; Ronaldo
Perim - Bloco-PMDB; Sandra Starling - Bloco-PT;
Saraiva Felipe - Bloco-PMDB; Sérgio Miranda - Bloco-PCdoB; Silas Brasileiro - Bloco-PMDB; Silvio
Abreu - Bloco-PDT; Tilden Santiago - Bloco-PT;
Wagner do Nascimento - PPB; zaire Rezende Bloco-PMDB.
Espíriló Santo
Adelson Salvador - Bloco-PMDB; Etevalda
Grassi de Menezes - Bloco-PMDB; Feu Rosa PSDB; João Coser - Bloco-PT; Luiz Buaiz - PL; Luiz
Durão - PFL; Marcus Vicente - PSDB; Nilton Baiano
- PPB; Rita Camata - Bloco-PMDB; Roberto Valadão - Bloco-PMDB.
Rio de Janeiro
Alcione Athayde - PPB; Aldir Cabral - PFL;
Alexandre Cardoso - PSB; Alexandre Santos PSDB; Alvaro Valle - PL; Ayrton Xerex - PSDB;
Candinho Mattos - PSDB; Carlos Alberto Campista
- PFL; Carlos Santana - Bloco-PT; Eurico Mirànda PPB; Fernando Gonçalves - PTB; Fernando' Lopes
- Bloco-PDT; Francisco Silva - PPB; Itamar Serpa PSDB; Jair Bolsonaro - PPB; Jandira Feghali - Bloco-PCdoB; João 'Mendes - PPB; Jorge Wilson - Bloco-PMDB; José Egydio PFL; José Mauricio - Bloco-
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PDT; Laprovita Vieira - PPB; -' Uma Netto -' PFL;
Lindberg· Farias - PSTU; Márcia Cibilis Viana - Bloco-PDT; Mareio Fortes - PSDB; Maria da Conceição
Tavares - Bloco-PT; Milton Temer - Bloco-PT; Miro
Teixeira - Bloco-PDT; Moreira Franco - BlocoPMDB; Osmar Leitão - PPB; Paulo Feijó - PSDB;
"Paulo Nascimento - PPB; Roberto Campos - PPB;
Roberto Jefferson - PTB; Ronaldo Cezar Coelho PSDB; Ronaldo Santos - PSDB; Rubem Medina PFL; Sérgio Arouca - PPS; Simão Sessim - PPB.
São Paulo
Adhemar de Barros Filho - PPB; Alberto Goldman - PSDB; Aldo Rebelo - Bloco-PCdoB; Almino
Affonso - PSB; Aloysio Nunes Ferrelra - PSDB; Antonio Carlos Pannunzio - PSDB; Arlindo Chinaglia Bloco-PT; Arnaldo Faria de Sá - PPB; Arnaldo Madeira - PSDB; Ary Kara - PPB; Carlos Apolinário Bloco-PMDB; Carlos Nelson - Bloco-PMDB; Celso
Russomanno - PPB; Corauci Sobrinho - PFL; Cunha Bueno - PPB; Dalila Figueiredo - PSDB; De Velasco - Bloco-PRONA; Delfim Netto - PPB; Edinho
Araújo - Bloco-PMDB; Eduardo Jorge - Bloco-PT;
Fernando Zuppo; Bloco-PDT; Franco Montorá PSDB; Helio Bicudo - Bloco-PT; Ivan Valente Blco-PT; Jair Meneguelli - Bloco-PT.
João Mellão Neto - PFL; João Paulo - BlocoPT; Jorge Tadeu Mudalen - PPB; José Aníbal PSDB; José Augusto - PPS; José Coimbra - PTB;
José de Abreu - PSDB; José Genoíno - Bloco-PT;
José Machado - Bloco-PT; José Pinotti - PSB; Jurandyr Paixão - PPB; Koyu lha - PSDB; Lamartine
Posella - PPB; Luciano Zica - Bloco-PT; Luiz Eduardo Greenhalgh - Bloco-PT; Luiz Gushiken - BlocoPT; Luiz Maximo - PSDB; Maluly Netto - PFL; Marcelo Barbieri - Bloco-PMDB; Marta Suplicy - BlocoPT; Mauricio Najar - PFL; Michel Temer - BlocoPMDB; Nelson Marquezelli - PTB; Paulo Lima -PFL;
Pedro Yves - PPB; Ricardo Izar - PPB; Robson
Tuma - PFL; Salvador Zimbaldi - PSDB; Silvio Torres - PSDB; Tuga Angerami - PSDB; Ushitaro Kamia - PPB; Vadão Gomes - PPB; Valdemar Costa
Neto - PL; Vicente Cascione - PTB; Wagner Rossi Bloco-PMDB; Wagner Salustiano - PPB; Welson
Gasparini - PSDB; Zulaie Cobra - PSDB.
Mato Grosso
Antonio Joaquim - PSDB; Gilney Viana - Bloco-PT; Murilo Domingos - PTB; Pedro Henry PSDB; Rodrigues Palma - PTB; Rogerio Silva PFL; Teté Bezerra - Bloco-PMDB; Welinton Fagundes- PL.
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Distrito Federal
Agnelo Queiroz - BLoco-PCdoB; Augusto' Carvalho - PPS; Benedito Domingos - PPB; Chico Vigilante - Bloco-PT; Jofran Frejat - PPB; Maria Laura Bloco-PT; Osório Adriano - PFL.
Goiás
Aldo Arantes - Bloco-PCdoB; Barbosa Neto Bloco-PMDB; Jovair Arantes - PSDB; Marconi Perillo - PSDB; Maria Valadão -PTB; Nair Xavier Lobo Bloco-PMDB; Orcino Gonçalves - BLoco-PMDB; Pedro Canedo - PL; Pedro Wilson - Bloco-PT; Roberto
Balestra - PPB; Rubens Cosac - Bloco-PMDB; Sandro Mabel- Bloco-PMDB; Vilmar Rocha - PFL.
Mato Grosso do Sul
Dilson Sperafico - PSDB; Flavio Derzi - PPB;
Marçal Filho - PSDB; Marilu Guimarães - PFL; Marisa Serrano - PSDB; Nelson Trad - PTB; Oscar Goldoni - Bloco-PMDB; Saulo Queiroz - PFL.
Parana
Abelardo Lupion - PFL; Affonso Camargo PFL; Alexandre Ceranto - PFL; Antonio Ueno PFL; Basílio Villani - PSDB; Chico da Princesa PTB;Dilceu Sperafico -' PPB; Djalma de Almeida
César - Bloco-PMDB; Fernando Ribas Carli - PPB;
Flávio Arns - PSDB; Hermes Parcianello - BlocoPMDB; João Iensen - PPB; José Borba - PTB;
José Janene - PPB; Luciano Pizatto - PFL; Luiz
Carlos Hauly - PSDB; Maurício Requião - BlocoPMDB; Max Rosenmann - PSDB; Moacir Micheletto
- Bloco-PMDB; Nedson Micheleti - Bloco-PT; Nelson Meurer - PPB; Odílio Balbinotti - PSDB; Padre
Roque - Bloco-PT; Paulo Bernardo - Bloco-PT;
Paulo Cordeiro - PFL; Renato Johnsson - PSDB;
Ricardo Barros - PPB; Ricado Gomyde - BlocoPCdoB; Valdomiro Meger - PFL
Santa Catarina
Dércio Knop - Bloco-PDT; Edinho Bez - BlocoPMDB; Hugo Biehl - PPB; José .Carlos Vieira - PFL;
Mário Cavallazzi - PPB; Milton Mendes - Bloco-PT;
Paulo Bauer - PFL; Paulo Bornhausen - PFL; Paulo
Gouvêa - PFL; Serafim Venzon - Bloco-PDT; Valdir
Colatto - Bloco-PMDB; Vânio dos Santos - BlocoPT
Rio Grande do Sul
Adão Pretto - Bloco-PT; Adroaldo Streck PSDB; Adylson Motta - PPB; Airton Dipp - BlocoPDT; Augusto Nardes - PPB; Carlos Cardinal - Bloco-PDT; Darcísio Perondi - Bloco-PMDB;

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Março de 1998

Ênio "Bacci - Bloco-PDT; Ezidio Pinheiro PSDB; Fétter Júnior - PPB; Germano Rigotto - Bloco-PMDB; Jair Soares - PPB; Jarbas Lima - PPB;
Luís Roberto Ponte - Bloco-PMDB; Luiz Mainardi Bloco-PT; Matheus Schmidt - Bloco-PDT; Miguel
Rossetto - Bloco-PT; Nelson Harter - Bloco-PMDB;
Nelson Marchezan - PSDB;
Odacir Klein - Bloco-PMOB; Osvaldo Biolchi PTB; Paulo Paim - Bloco-PT; Paulo Ritzel - BlocoPMDB; Renan Kurtz - Bloco-PDT; Valdeci Oliveira Bloco-PDT; Waldomiro Fioravante - Bloco-PT; WiIson Cignachi - Bloco-PMDB
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A lista
de presença registra o comparecimento de 294 Senhores Deputados.
O SR. JOSÉ ALDEMIR - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex!! a palavra.
O SR. JOSÉ ALDEMIR (Bloco - PMDB - PB.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria
apenas de fazer um esclarecimento.
Há poucos instantes ouvi um colega de Roraima pedindo providências para debelar o fogo que
aterroriza o Estado de Roraima. Solicita ao Presidente providência imediata para viabilizar a ida de
mais trezentos homens para aquela localidade.
Devo dizer que tive contato com o Ministro Ferd C nan o ata0, que sobrevoou toda a região, e S. Ex!!
me informou com clareza que não irão para lá somente trezentos homens, e sim quinhentos, sem falar em aeronaves internacionais especializadas para
o combate a incêndio. Disse, inclusive, que parte do
incêndio já está debelado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Muito
bem, Deputado José Aldemir.
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 Requerimento no seguinte teor:
REQUERIMENTO
Exm2 Sr. Presidente da Mesa da Câmara dos
Deputados,
Com base no art. 38 do Regimento Interno,
que faculta ao Presidente da Câmara, de ofício ou a
requerimento de qualquer Deputado, instituir Comissões Externas para cumprir missão temporária autorizada, venho requerer a Vossa Excelência seja instituída Comissão Externa destinada a investigar as
condições de funcionamento do sistema de seguran-
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ça de vôos domésticos da região aérea da Grande
São Paulo e cidades circunvizinhas.
Segundo denúncias formuladas pelos próprios
controladores de vôo daquela região, as quais se fazem acompanhar de documentos que as comprovam, aquele sistema estaria repleto de irregularidades, inadmissíveis sejam quais forem os parâmetros
considerados.
E posto que a instituição desta Comissão Externa importe em ônus para a Casa, requeiro também - ainda nos termos do mesmo art. 38 do Regimento - seja este Requerimento submetido à final
deliberação do Plenário.
Estou absolutamente certa de que esta Casa,
ciente da importância de tais denúncias, não deixará
de apreciar irregularidades de tal magnitude, que, a
serem confirmadas, estão a colocar em risco a vida
de um sem número de cidadãos com real probabilidade de se envolver em acidentes aéreos de
proporções inusitadas.
Finalmente, em virtude de já estar plenamente
informada sobre o assunto, mormente em virtude
das denúncias que me foram repassadas em reuniões com integrantes do sistema de proteção ao vôo
da região de São Paulo, julgo-se em perfeitas condições de coordenar esses trabalhos, razão pela qual,
requeiro a Vossa Excelência seja eu designada Presidente desta Comissão Externa, cuja instalação ora
se requer.
Sala das Sessões, 11 de março de 1998. _
Deputada Dalila Figueiredo.
Justificação
No último dia 4 de fevereiro, em reunião com
integrantes do sistema de segurança aérea da região da Grande São Paulo e cidades circunvizinhas,
fui exaustivamente cientificada das precárias condições de segurança desta que se considera a mais
importante região aérea do País, a qual inclui os
aeroportos de Sorocaba, Jundiaí, Campinas, Congonhas, Guarulhos, Campo de Marte e o de São José
dos Campos, responsáveis, em conjunto, por 1.600
a 1.800 operações diárias de pousos e decolagens.
No entanto, a despeito da grande importância
dessa região, os investimentos em segurança, conforme se tem alegado, têm sido inversamente proporcionais ao crescimento do número de vôos. A par
de uma estrutura administrativa reconhecidamente
deficitária, há uma carência crônica de controladores
de vôo, principais responsáveis pela execução das
operações de segurança aérea, os quais trabalham
sob permanente condição de stress. Na verdade,
são tão deficitários os serviços de vôo naquela re-
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gião que já se constata, pelo menos, uma ocorrência
de "quase colisão" por semana, dado que, por si só,
revela a gravidade da situação. E, o que é mais grave: presume-se que estejam plenamente conscientes desta situação tanto os administradores corno as
próprias companhias de aviação.
.
Conforme padrões da própria Aeronáutica, seriam necessários, para aquela região aérea de São
Paulo, pelo menos 125 operadores de radar devidamente habilitados para a função, só havendo, porém, 87 desses profissionais, dos quais apenas 45
em condições plenas de trabalho. Os demais, ou são
recém-habilitados, licenciados ou estagiários que, irregularmente, assumem postos de controle para os
quais não estão plenamente habilitados.
Na maioria dos países, requer-se, para o exercício dessa função, instrução mínima de segundo ou
até terceiro grau, enquanto que, no Brasil, o Ministério da Aeronáutica não exige Senão o primeiro grau, ,
a despeito dasconstantes'reclamações do Sindicato
dos Controladores de Vôo, que contou, inclusive,
com a anuência do Ministério da Educação em res-.
paido a esse posicionamento. O Chile, por exemplo,
já conta com um curso superior para formação de
controladores de tráfego aéreo.
E, conseqüente à não exigência de formação
especializada, massifica-se o recrutâmento, acabando-se por oferecer ao controlador requisitado um salário irrisório, incompatível com a responsabilidade e
importância do seu cargo. E, como desastrosa conseqüência, deteriora-se a qualidade desses profissionais arregimentados às pressas, dos quais nem .
mesmo se exige o domínio da língua inglesa, absoh.itamente necessária e insubstituível nesse tipo de
trabalho.
Trata-se, como se vê, de uma situação insustentável, já que há um perigo real e. iminente de desastres aéreos continuados. E esse. quadro agravase ainda mais em virtude da não-exigência, no Brasil, de aparelhos como o TCAS 7"'" Traffic Collision
Alert System, que detecta a presença de aeronav,es'
a certas distâncias e ao qual se deve a não-consumação de uma série de acidentes aéreos. Chega a
ser vexatório para os controladores de vôo brasileiros o relato, em congressos internacionais, da nãoexigência dessa aparelhagem em nosso País.
Estas foram, senhor Presidente, as denúncias
que recebi e que precisam ser averiguadas sem
mais delongas. Esta Casa não pode se omitir em
face da presumida veracidade de tais afirmações e,
daí, a premência dessa investigação. A título de
amostra, junto a este Requerimento cópia de um
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"Relatório de Perigo" e de outras informações pertinentes, tendentes a reforçar o que acabei de relatar.
Definitivamente, não podemos ser responsabilizados, no futuro, por qualquer inércia na condução
desta questão, razão pela qual julgo se tratar de
questão que merece um tratamento prioritário e de
máxima urgência.
Sala das Sessões, 11 de março de 1998. Deputada Dalila Figueiredo.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Com a
palavra a Deputada Dalila Figueiredo para apresentar seu requerimento.
A SRA. DALILA FIGUEIREDO (PSDB - SP.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, a revista
Veja da última semana traz matéria com o seguinte
subtítulo: "Numa briga de morte, as companhias aéreas derrubam o preço das passagens e aumentam
o número de vôos·.
Há cerca de quinze dias o jornal Folha de
S.Paulo trouxe.a interessante manchete que retrata
muito bem o que está acol')tecendo no espaço aéreo
que compreende o Estado de São Paulo: "Acidentes
aéreos podem triplicar em 14 anos".
Sr. Presidente, o sistema de segurança de
vôos domésticos na regíãoque compreende a Grande São Paulo e cidades circunvizinhas está operando no limite da insegurarlça.
Controladores de vôos denunciam que há ocorrência de quase' uma colisão por semana. São cerca
de 1 mil e 800 operações diárias de pousos e decolagens. Para a região seriam necessários pelo menos 125 operadores de radar devidamente habilitados. Entretanto, há apérias 87 profissionais, dos
quais 45 em condições de pleno trabalho.
Sr.-Presidente, muitos desses profissionais seqiJer têm conhecimento da língua inglesa. Por considerar a situação extremamente grave, já existem outros Deputados acompanhando esta questão. Portanto, apelo aos Srs. Parlamentares para que avaIiem essa nossa proposta', porque há um perigo, real
e eminente, de desastres aéreos em larga escala no
espaço aéreo brasileiro>' ' ,
' O SR. IVAN VALE.NTE - Sr. Presidente, peço
a palavra para encaminhár.
O SR. PRESIDENTE (Michel Témer) - Tem
V.Exa. a palavra.
O SR. IVAN VALENTE (PT-SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, por ter aCompanhado a
matéria na Comissão de Defesa do Consumidor de.
Câmara dos Deputados,' d~rante dU8$,a..udiências, e
por ter tido contato direto com esss".situação nos
aeroportos, estudos da, ,",ssociação i ~e-- Controlado-
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res de Vôo, Sindicato dos Aeronautas e Aeroviários
e também junto às empresas, quero afirmar que voar
em nosso País é dez vezes mais inseguro do que
voar nos Estados Unidos.
Estamos vivendo uma situação, sim, de insegurança de vôo em nosso País e temos clareza de
que não tem sido dada a devida resposta política,
técnica e material a essa questão. Nossos equipamentos são ultrapassados e estão em péssimo estado de funcionamento nos terminais dos principais
aeroportos do País, particularmente no terminal de
São Paulo, que abrange Congonhas, Cumbica e Viracopos, e nos aeroportos de porte do Galeão e do
Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Enfatizamos que
os controladores de vôo estão vivendo uma situação
absurda com seus baixíssimos salários e tendo de
responder a demandas que são duas ou três vezes
maiores do que as recomendadas e permitidas para
acompanhamento de vôos em mesas de radares
nas torres de controle.
Por isso, o requerimento para constituição de
Comissão Externa, da Deputada Dalila Figueiredo,
deve merecer da Casa, sim, seriedade. O Poder Legislativo precisa ter essa obrigação e essa responsabilidade. Somos absolutamente favoráveis.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)' _ Como
votamos Srs. Líderes?
..
O SR. WAGNER ROSSI (BlocoIPMDB - SP;
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, penso que
este é um bom exemplo para proposta de Comissão
Externa que deve ser respaldada pela Casa. Em alguns momentos o PMDBtem fixado oposição contra
aquelas propostas que claramente invadem o espaço próprio do Estado e de suas Assembléias Legisla-'
tivas. Mas, neste caso, a preOCupação da Deputada
Dalila Figueiredo tem total respaldo numa realidade
ameaçadora para a segurança da população, não só
dos usuários da aviação - os passageiros ., como "
para aqueles que no seu mister dedicam-se à profissão de aeronautas nas suas diversas éategorias e, ,
mais ainda, da população que mora nos, ar.redores
dos grandes aeroportos do nosso País,como no
caso da Grande São Paulo, á~ea de grande densida.
de de vôos, onde já ocorreram acidentes que ceifaram diversas vidas.
Por isso, Sr. Presidente, o PMDB respalda o
requerimento. .e votará favoravelmente. O PMDB
M
vota Msim . .'.',
O SR. COLBERT MÁRTINS (PPS - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS apóia a
proposta da Deputada Dalila Figueiredo. Não é mui-

,.;;
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to verificar sempre~~,~ondições de segurança, não
apenas essas.
,,';.
Parabeniza~:â'Deputada Dalila Figueiredo e
entendemos essa ·:"verificação ser necessária até
para aferirmos a seguqmça que temos no País.
Outro dia hOllve um acidente com incêndio no
Aeroporto Santosf~lII11ont e não se conseguiu o
controle daquele incêndio, mesmo no seu início. Entendemos que todas as condições, tanto de vôo
quanto de aeroportos, devam ser checadas sempre.
O PPS voto;Msim"'.,
A SRA. DALlí.A'1FIGUEIREDO (PSDB - SP.
Sem revisão da oradqra.) - Sr. Presidente, por entender a importância cklsse trabalho que está sendo
apresentado peloseontroladores de vôos de São
Paulo e esperando que essa Comissão aja com eficácia e rapidamen~;o PSDB vota Msim M.
O SR. JOSéJOURENÇO (PFL - BA. Sem revisão do orador.) ~ p PFL vota "simM, Sr. Presidente.
O SR. GERSON 'PERES (.pPB-PA. Sem revisão do orador.)
Presidente, o Partido Progressista Brasileiro vota:MSijnM.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em votação o requerimento.
Os Srs. Deputados que q aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado. " .
O SR. ARNAI,.DO FARIA DE SÁ - Sr. Presidente, peço a pal\~~.J2~la ordem.
O SR. PRE~TE (Michel Temer) - Tem a
palavra o Deputado'A~ldo Faria de Sá.

-sr.

O SR. ARNAI,.QÔ FARIA DE SÁ (PPB - SP.
Sem revisão do or,âdor.) -' Sr. Presidente, Sras.' e
Srs. Deputados, aPfês~ntei proposta de alteração à
emenda que están'a,pauta de votação no sentido de
compatibilizar matéria já votada no dia de ontem na
Emenda n!! 62, q~"
'C,',.~va do teto dos dez salários
mínimos. Comoa~, .
a n2'48 versava, no seu caput, sobre a mesil:là !J1atéria e até para respeitar
aquilo que foi, manif,~$,ado através de votação pelo
Plenário, suprimi Q' ç8put que queria alterar o art. 14,
mantendo apenas Õ$~§§ 12 e 22 que tratam da recomposição de benefícios dos aposentados do INSS
sem retroatividade. Portanto, a partir do momento
em que houvera, regulamentação e apuradas as
eventuais perdas dê aposentados do INSS, poderá o
Governo recompor os benefícios dos aposentados
apenas do INSS sem nenhuma retroatividade, até
para que não se venha alegar que a recomposição
de perdas poderá t~er prejuízos incalculáveis para
a Previdência, porque não tem nenhum PROER, nenhuma fonte de recursos extraordinária além daque-
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les que normalmente o Tesouro tem retido da seguridade social, tanto da CONFIN~rcomo da Contribuição Social sobre o Lucro. Na verdade, essa emenda, se aprovada, seria a única que atenderia à expectativa de milhares de aposentados do INSS.
Em questão de ordem já decidida por V.Exa.,
somente este acréscimo voltaria a outra Casa. Não
haveria o emperramento da reforma como um todo,
que é a grande preocupação dos Líderes da base do
Governo. Teria até a oportunidade, antes do início
da votação, de reafirmar essa questão de ordem
para que fique claro qual é o objetivo.
Sr. Presidente, essa é a minha manifestação.

VERSÃO ORIGINAL DA EMENDA AGLUTINATIVA fII!. 48 A QUE SE REFERE O ORADOR:
·Emenda Aglutinativa n2 48
(Do Sr. Amaldo Faria de Sá e outros)
Com fundamento no art. 14 do Substitutivo do
Senado Federal, na Emenda n2 10 do Deputado
José Pinotti e outros, na Emenda na 33 da Deputada
Jandira Feghalli e outros, na Emenda n2 1 do
Deputado Arnaldo Faria de Sá e outros e na
Emenda n2 1 do Deputado Humberto Costa e outros, apresentamos emenda aglutinativa para dar
ao art. 14 a seguinte redação:
•Art. 14. O limite máximo para o valor
dos benefrcios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição é fixado em valor equivalente a dez
salários mínimos em vigor na data da publicação desta Emenda.
§ 12 A lei de que trata o § 4Sl do art.
201, com a nova redação dada por esta
Emenda, instituirá critérios e mecanismos
para verificação de eventuais perdas de p0der aquisitivo dos benefrcios mantidos pelo
regime geral de previdência social, de modo
a recuperar o mesmo podér de compra que
possuíam na data em que foram concedidos.
§ 2!l A partir da publicação desta
Emenda, o Poder Executivo deverá efetuar,
anualmente, a recomposição dos valores
dos benefícios resultantes das eventuais
perdas constatadas nos doze meses anteriores, determinando no primeiro mês de
cada novo período anual o pagamento das
prestações mensais destes benefrcios devidamente atualizadas.·
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Justificação
A emenda visa dar ao art. 14 do Substitutivo resgatando em parte a decisão anterior da Câmara
dos Deputados - redação que garanta que o teto de
benefrcios do Regime Geral da Previdência Social
seja fixado em números de salários mínimos.
Ao mesmo tempo, fixa-se em 10 salários mínimos este valor, prevendo-se nos §§ 12 e 22 não só a
instituição de critérios e mecanismos para recuperar
o mesmo poder de compra que os benefícios possuíam na data em que foram concedidos, mas também a determinação constitucional de pagamento
imediato, após a publicação da Emenda, dos benefícios devidamente atualizados.
Sala das Sessões, de março de 1998. Deputado Arna~do Faria ~ Sá, Vice-Líder do PPB
- Valdemar Costa Neto, Líder do PL - Matheus
Schmidt, Vice-Líder do Bloco Parlamentar PTIPDTI
PedoB.
O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço
a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. ~
a palavra.
O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT - RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, hoje pela manhã
encaminhamos a V. Ex'" documento de criação da
Frente Parlamentar de Oposição, que nasce do Bloco PaHamentar que se· produziu no começo do ano
passado.
.A 'questão de ordem que levanto - embora tenha a convicção da resposta de V. E~, mas para
que fique consignada nos Anais - é se haverá prejuízo para os destaques formalizados pelo Bloco de
Oposição.
Se a resposta for positiva, vamos requerer a V. Ex'
que não dê efeitos à comunicação até que se conclua esta votação. Se, GOmo tudo indica, até por força do Regimento Intemo,· a resposta de V. Ex' indicar a manutenção dos destaques e das emendas
aglutinativas encaminhadas. pelo Bloco de Oposição,
então pedimos a V. EXt'qúe dê as conseqüências ao
requerimento que encaminhamos.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Os destaques e emendas aglutinativas foram apresentados
ao tempo em que vigorava o Bloco de Oposição.
Portanto, eles se regem pela legislação vigente
àquela data. Serão considerados válidos para efeito
de tramitação.
Por conseqüência, a única observação que ainda farei, nobre Deputado Miro Teixeira;. é a respeito
da manifestação dos líderes. Embora à emenda seja
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do Bloco, O mesmo foi desfeito. Vou examinar se
fala um líder ou se falarão todos os líderes.
O SR. MIRO TEIXEIRA- Concordo com V. EXª
porque o critério, a rigor, não pode ser díspar. Nós
usaremos moderadamente o tempo e, por entendimento entre nós, nos revezaremos em cada uma
dessas matérias que estiver sob a, égide da assinatura do Bloco.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Fica decidida também essa parte da: Slla questão de ordem.
No tocante ao encaminhamento' das lideranças, falará um líder pela Frente de Oposição, revezando..., se
V. EXªs como entenderem'mais'convehiente, mas OS
destaques e emendas estãomantidos'como se ainda persistisse o Bloco.
O SR. MIRO TEIXEIRA '-,-<obrigado, Presidente.
O SR. LUCIANO PIZZÁTTO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.,
.
O SR. PRESIDENTE (Michel Te~r) -,TemV. Exª

apaJavra.
O SR. LUCIANO PIZZATTO (PFL - PR.. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidehte~,;'g'ostaria de fazer comunicação rápida sobre decisão tomada pela
Comissão de Direito do Oonsumidor, ·Meio Ambiente
e Minorias hoje de manhã.
Resolveu a Comissão criar um grupo especial
de trabalho para interceder imediatamente no problema das queimadas e incêndios florestais na região Norte, especialmente por entendermos ,estar
havendo omissão do Governo quanto ao assunto.. e
não estarem sendo utilizados os meios disponíveis
no Brasil.
O SR. PRESIDENT-e,{Michel Ter:ner)- Passase à continuação da votação da Proposta de' Emenda à Constituição n!1 33~1I95, uma vez que o painel
eletrônico registra o comparecimento d~'. 332 '. Srs.
Deputados:
Roraima
,

.1"

,"
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Anivaldo Vale - PSDB; Antônio Brasil - 1310co/PMDB; Asdrúbal Bentes - Bloéo/PMDB; Benedito
Guimarães - PPB; Elcione Barbalho - BlocoIPMDB;
Geraldo Pastana - Bloco/PT; Gerson Peres - PPB;
Giovanni Queiroz - Bloco/PDT; Hilário Coimbra PSDB; José Priante - 6Ioco/PMDB; Mário Martins Bloco/PMDB; Olávio Rocha - PSDB; Paulo Rocha Bloco/PT; Raimundo Santos - P,FL;Socorro Gomes
- BlocolPCdoB; Vic ~jres;Franco - PFL~
Amazonas
Arthur VirgOio :.... PSQB;, l;ulerRibeiro - PFL; João
Thome Mestrinho - BlocoIPMDB; José Me'lo '- PFL;
Luiz Fernando - PPB; Paudemey Avelino - PFL.
,Rondôr:aia
Confúcio Moura ':'"" ~1~ço/PMD6; Eurípedes Miranda - Blocp/~DT;.Expedito Junior -PFL; Moisés
Bennesby - PSDB; Odaísa Fernandes - PSDB; Oscar Andrade - PFL; Silvernani Santos·...; .RFL.

"Àcre'
Carlos.AiJ:ton - PPB,;, Célia Mendes - PP6; Chi,cão Brígido -13loco/PMD6;. Emílio. Assmar -, PPB;
Osmir Limé!- ..,.. PFL; Regina Lino - Bloco/PMDB; Zila
-Bezerra - PFI.,..,'" .
Tdcar'lihls
Antônio Jorge - PFL; Darci Coelho - PFL; Osvaldo Reis.\....l,PPB; Paulo Mourão '- PSDB; Udson
Bandeira -IBloco/PMDB.
Marànhão
Albérico Filho - B!oco!PMDB; Antônio Joaquim
~faújo - P}.,; ,C~~ar Band~ira,~ PfL; Costa Ferreira PFJ-; Harold~. 8flbóia - Bloco/PT; Magno Bacelar PFL; Márcia Marinho - PSDB; Neiva Moreira - 1310coIPDT; PeqçO, Novais - Bloco/PMDB; Remi Trinta PL; Roberto. Rocha - PSDB; Sebastião Madeira ,PSPB
.' "
Ceará

Alceste Almeida ':'""r Bloco/PMDB; EJtqn. J:to~
nelt - PFL; Francisco Rodrigues - PT~;, Luciano
Castro - PSDB; Luís Barbo'sa - PPB; Móisés Lipnik - PL; Róberto Araújo - PPB; Salomão Cruz PSDB.
"
.

Aécio de Borba - PPB; Aníbal Gomes - PSDB;
Antônio Balhmann - PPS; Ubiratan Aguiar - PSDB.

Amapá

Paraíba

Antônio Feijão - PSDB; Eraldo Trindade - PPB;
Fátima Pelae&~.pSDB; GeIVásio Oliveira - BIoco/PDT;
Murila Pinheiro",- PFL; RaquetCapiberibe - PSB; Sérgio
Baroellos - PR..;:Valdenor Guedes - PPB.

Piauí
Heráclito Fortes - PFL.

Efraim Morais - PFL.
Pernambuco
í'llilson Gibson - PSB; severino cavalcanti - PPB.
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Minas Gerais

São Paulo

Eliséu Rezende - PFL; Francisco Horta - pFl;
Genésio Bernardino - Bloco/PMDB; Herculano Anghinetti - PPB; Ibrahim Abi-Ackel - PPB; Israel Pinheiro - PTB; Jaime Martins - PFL; Joana d'Arc !3loco/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 -BlocolPMDB; Maria Elvira - Bloco/PMDB; Mário de Oliveira - PPB; Maurício Campos
- PSDB; Mauro Lopes - BlocoIPMDB; Narcio Rodrigues "- PSDB; Neif Jabur' - !3loco1PMDB; Odelmo
Leão - PPB; Osrnânio Pereira - PSDB; Paulo Delgado
- Bloco/PT; Paulo Heslander - PTB; I?hilemon Rodrigues - PTB; Raul Belém - PFL; Roberto Brant PSDB; Romel Anizio - PPB; Ronaldo Perim - Bloco/PMDB;Sandra Starling - Bloco/PT; Saraiva Felipe - Bloco/PMDB; Sérgio Miranda - Bloco/PCdoB;
Silas Brasileiro - Bloco/PMDB; Sílvio Abreu - Bloco/PDT; Tilden Santiago -" Bloco/PT; Wagner do
Nascimento - PPB; Zaire Rezende - Bloco/PMDB.

Adhemar de Barros Filho PPB; Alberto
Goldman - PSDB; Aldo Rebelo - Bloco/PCdoB;
Almino Affonso - PSB; Aloysio Nunes Ferreira PSDB; Antonio Carlos Pannunzio - PSDB; Arlindo
Chinaglia - Bloco/PT; Arnaldo Faria de Sá - PPB;
Arnaldo Madeira - PSDB; Ary Kara - PPB; Carlos
Apolinário - Bloco/PMDB; Carlos Nelson - Bloco/PMDB; Celso Russomanno - PPB; Corauci Sobrinho - PFL; Cunha Bueno - PPB; Dalila Figueiredo - PSDB; De Velasco - Bloco/PRONA; Delfim
Netto - PPB; Edinho Araújo - BlocolPMDB;
Eduardo Jorge - Bloco/PT; Fernando Zuppo Bloco/PDT; Franco Montoro - PSDB; Hélio Bicudo
- Bloco/PT; Ivan Val~nte - Bloco/PT; Jair Meneguelli - Bloco/PT; ,João, Melão Neto - PFL; João
Paulo - Bloco/PT; Jorge Tadeu Mudalen - PPB;
José Aníbal - PSDB; José Augusto - PPS; José
Coimbra - PTB; José de Abreu - PSDB; José Geno.íno - Bloco/PT; ,José Machado - Bloco/PT;
José Pinotti -' P$B; Jurandyr Paixão - PPB; Koyu
lha - PSDB; Lamartine Posella - PPB; Luciano
zica - Bloco/PT; Luiz Edúardo Greenhalgh - Bloco/PT; Luiz Gu~hilçen - Bloco/PT; Luiz Máximo PSDB; Maluly, Netto -,' PFL; Marcelo Barbieri Bloco/PMDB; Marta SUpli9Y - Bloco/PT; Maurício
Najar - PFL; Michel Tem~r - Bloco/PMDB; Nelson
Marquezelli -: PTB; Paulo' liina - PFL; Pedro Yves
- PPB; Ricardo Izar - PP$; Robson Tuma - PFL;
Salvador Zimbaldi - PSDB; Sílvio Torres - PSDB;
Tuga Angerami - PSOB; Ushitaro Kamia - PPB;
Vadão Gomes - PPB; Valdemar Costa Neto - PL;
Vicente Cascione - PTB; v:-ragner Rossi - BlocoIPMDB; Wagner Salu~tiano - PPB; Welson Gasparini - PSDB;, Zulaiê qC?bra - PSDB.

Espírito Santo
'Adelson Salvador' :"'Bloco/PMDB; Etevalda
Grássi de Menezes - Bloco/PMDB; Feu Rosa PSDB; .João Coser - Bloco/PT; Luiz Buaiz - PL; Luiz
Durão - PFL; Marcus Vicente - PSDB; Nilton Baiano
- PPB; Rita Camata - 'Bloco/PMDB; Roberto Valadão - Bloco/PMDB.

Rio de Janeiro
Alcione Athayde - PPB;Aldir Cabral - PFL; Ale-,
xandre Cardoso - PSB; Alexandre Santos - PSDB; Álvaro Valle - PL; Ayrton Xerez - PSDB; Candinho Mattos - PSDB; Carlos Alberto Campista ':'" PFL; Carlos
Santana - BlocoIPT; Eurico Miranda - PPB; Fernando
Lopes - Bloco/PDT; Francisco Silva·.....; PPB; Itamar
Serpa - PSDB; Jair Bolsonaro - PPB; Jandira Feghali
- BlocolPCdoB; João Mendes - PPB; Jorge Wilson
- BlocolPMDB; José Egydio - PFL; José Mauricio BlocolPDT; Laprovita Vieira - PPB; Lima Netto PFL; Lindberg Farias - PSTU; Marcia Cibilis Viana Bloco/PDT; Márcio Fortes - PSDB;'Maria da Conceição Tavares - BlocoIPT; Milton Temer - BIocoIPT;
Miro Teixeira - BlocoIPDT; Moreira Franco - Bloco/PMDB; Osmar Leitão - PPB; Paulo Feijó PSDB; Paulo Nascimento - PPB; Roberto Campos PPB; Roberto Jefferson - PTB; Ronaldo cezar Coelho - PSDB; Ronaldo Santos - PSDB; Rubem Medina - PFL; Sérgio Arouca - PPS; Simão Sessim PPB.

Mato Grosso
Antônio Joaquim - PSDB; Gilney Viana Bloco/PT -; Murilo Domingos - PTB; Pedro Henry
.... PSDB; Rodrigues Palma - PTB; Rogério Silva PFL;Tetê Bezerra - Bloéó/PMDB; Welinton Fagundes - PL.
' ',

Distrito Federal
Agnelo Queiroz -' Bloco/PCdoB; Augusto Carvalho - PPS; Benedito Domingos - PPB; Chico
Vigilante - Bloco/PT; Jofran Frejat - PPB; Maria
Laura - Bloco/PT; Osório Adriano - PFL.

Goiás
Aldo Arantes - Bloco/PCdoB; Barbosa Neto Bloco/PMDB; Jovair Arantes - PSDB; Marconi Perillo - PSDB; Maria Valádão - PTB; Nair Xavier
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Lobo - Bloco/PMDB; Orcino Gonçalves - Bloco/PMDB; Pedro Canedo - PL; Pedro Wilson Bloco/PT; Roberto Balestra - PPB; Rubens Cosac
- Bloco/PMDB; Sandro Mabel - BlocoIPMDB; ViImar Rocha - PFl.
'
Mato Grosso do Sul
Dilso Sperafico - PSDB; Flávio Derzi - PPB;
Marçal Filho - PSDB; Marilu Guimarães - PFL;
Marisa Serrano - PSDB; Nelson Trad - PTB; Oscar Goldoni - Bloco/PMDB; Saulo Queiroz - PFl.
Paraná

'

Abelardo Lupion - PFL; Affonso Camargo PFL; Alexandre Ceranto - PFL; Antonio Ueno PFL; Basílio Villani - P~DB; Chico da Princesa PTB; Dilceu Sperafico - ' PPB; Djalma de Almeida
Cesar - Bloco/PMDB; Fernando Ribas Carli PPB; Flávio Arns - PSDB; Hermes Parcianello Bloco/PMDB; João Iensen - PPB; José Borba PTB; José Janene - PPB; Luciano Pizzatto - PFL;
Luiz Carlos Hauly - PSDB - Maurício Requião Bloco/PMDB; Max Rosenmann - PSDB; Moacir Micheletto - Bloco/PMDB; Nedson Micheleti - Bloco/PMDB; Nelson Meurer' - PPB; Odílio Balbinotti,
- PSDB; Padre Roque - BlocolPT; Paulo Bernardo
- Bloco/PT; Paulo Cordeiro- PFL; Renato Johnsson - PSDB; Ricardo Barros - PpB; Ricardo Gomyde - BlocolPCdoB; Valdomiro Meger - PFl.
Santa Catarina
Dércio Knop - BlocolPDT; Edinho Bez - BlocoIPMDB; Hugo Biehl - PPB; José Carlos Vieira -'
PFL; Mário Cavallazzi - PPB; Milton Mendes Bloco/PT; Paulo Bauer ~ PFl; Paulo Bornhausen PFL; Paulo Gouvêa - PFL;'Serafim Venzon - Blo~
co/PDT; Valdir Colatto - Bloco/PMDB; Vanio dos
Santos - Bloco/PT.
Rio Grande do Sul
Adão Pretto - Bloco/PT; Adroaldo Streck PSDB; Adylson Motta -PPB; Airton Dipp - BlocoIPDT; Augusto Nardes - PPB; Carlos Cardinal Bloco/PDT; Darcísio Perondi- Bloco/PMDB; Enio
Bacci - Bloco/PDT; Ezidio Pinheiro - PSDB; Fetter Junior PPB; Germano Rigotto Bloco/PMDB; Jair Soares - PPB; Jarbas lima - PPB;
Luis Roberto Ponte - BlocoIPMDB; Luiz Mainardi Bloco/PT; Matheus Schmidt - Bloco/PDT; Miguel
Rossetto
Bloco/PT; Nelson Harter Bloco/PMDB; Nelson Marchezan - PSDB; Odacir
Klein - BlocoIPMDB; Osvaldo Biolchi - PTB; Paulo Paim - BI9€o/PT; Paulo, Rítzel - Bloco/PMDB;
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- Renan Kurtz - Bloco/PDT; Valdeci Oliveira Bloco/PT; Waldomiro Fioravante - Bloco/PT; WiIson Cignachi - Bloco/PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)

-1PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUiÇÃO
N!! 33-1, DE 1995
(Do PO,der Executivo)
Continuação da votação, em primeiro
turno, do substitutivo do Senado Federal à
Proposta de Emenda à Constituição n2 33-F,
de 1995, que modifica o sistema de Previdência Social, estabelece normas de transição, e dá outras providências; tendo pareceres: da Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação pela admissibilidade, contra
os votos dos Dep~ Itados Sílvio Abreu, Enio
Bacci, Jarbas lima, Prisco Viana, Vicente
Cascione e, em separado, dos Deputados
Haroldo Sabóia, José Genoíno, Luiz Eduardo Greenhalgh, Marcelo Déda, Matheus
Schmidt, Sérgio Miranda, Hélio Bicudo e Nilson Gibson (Relator: Sr. Aloysio Nunes Ferreira); e da Comissão Especial pela aprovação deste e pela admissibilidade e, no mérito, pela rejeição das Emendas de ne5 1 a 21,
24 a 26, 32 a 38, 40 a 50, 52, 54 a 64,67,
68, 73, 75 e 76, apresentadas na Comissão
Especial (Relator: Sr. Arnaldo Madeira).
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a
Mesa a Emenda Aglutinativa n2 48, no seguinte teor:
Emenda Aglutinativa n.!!. 48
(Do Sr. Deputado Arnaldo Faria de Sá)
(Versão alterada pelo autor)
Com fundamento no art. 14 do substitutivo do
Senado Federal, na Emenda n2 10 do Deputado
José Pinotti e outros, na Emenda n2 33 da Deputada
Jandira Feghali e outros, na Emenda n2. 1 do
Deputado Arnaldo Faria de Sá e outros e na 'Emenda n2 19 do Deputado Humberto Costa e outros,
apresentamos emenda aglutinativa para dar ao art.
14 a seguinte redação:
"§ 1.2 A lei de que trata o § 42 do art. 201, com a
nova redação dada por esta emenda, instituirá critérios e mecanismos para verificação de eventuais
perdas de poder aquisitivo dos benefícios mantidos
pelo regime geral de Previdência Social, de modo a
recuperar o mesmo poder de compra que possuíam
na data em que foram concedidos;
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§ 22 A partir da publicação desta emenda, o
Poder Executivo deverá efetuar, anualmente, a recomposição dos valores dos benefícios resultantes
das eventuais perdas constatadas nos doze meses
anteriores, determinando no primeiro mês de cada
novo período anual o pagamento das prestações
mensais destes benefícios devidamente atualizadas·.
Justificação
A emenda não cria nenhum direito imediato,
apenas a possibilidade de recuperação das defasagens a serem apuradas sem retroatividade.
Mesmo que aprovada, a emenda não prejudicará a tramitação e promulgação da reforma, pois
Questão de Ordem, já decidida pela Presidência, somente a parte alterada retomará a outra Casa.
Se aprovada, esta emenda é a única parte da
reforma que atenderá pelo menos a expectativa de
milhares de aposentados.
Sala das Sessões,
de março de 1998. Deputado Arnaldo Faria de Sá, Vice-Líder do PPB.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo a palavra ao Sr. Relator.
O SR. ARNALDO MADEIRA (PSDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
Deputado Arnaldo Faria de Sá suprimiu o caput
que havia apresentado nesta Emenda n2 48 e manteve os dois parágrafos.
Reconheço a legitimidade da preocupação de
S. Ex!!, que, de resto, é uma preocupação de todos
nós. Entretanto, trata-se de um acréscimo à emenda
que veio do Senado e também aborda um tema que
não necessariamente precisa ser tratado na Constituição, ou seja, o reconhecimento das eventuais perdas dos aposentados no regime geral da Previdência Social é algo que pode ser objeto de uma lei ordinária, não havendo, portanto, necessidade de ser incluído na reforma constitucional.
Veja que, do ponto de vista prático, Sr. Presidente, a eventual aprovação desta matéria aqui na
Câmara implicaria em voltar ao Senado para ser
apreciada e, aprovada, implicaria inclusive em haver
uma legislação sobre este tema. Ora, uma legislação
para tratar deste assunto não precisa ter um comando constitucional; pode ser objeto de uma lei ordinária a ser aprovada independentemente da Constituição da República.
Reconheço a legitimidade da preocupação,
agradeço a colaboração do Deputado Arnaldo Faria
de Sá, que teve o cuidado de mudar sua emenda,
mas pondero, Sr. Presidente, que esta é uma matéria que, de qualquer forma, mesmo com a aprovação

Março de 1998

desses dispositivos, teria de ser objeto de legislação
ordinária e não há nada na Constituição que impeça
que futuramente se .faça uma lei exatamente sobre
esse tema.
Portanto, Sr. Presidente, meu parecer é contrário a essa Emenda Aglutinativa de n2 48.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O parecer do Relator é contrário.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo a palavra ao nobre Deputado Arnaldo Faria de
Sá, para encaminhar.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presidente, antes do encaminhamento, queria formular
uma questão de ordem e pergunto a V. Ex!! se é a
oportunidade.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. ExlI
a palavra.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, V. Ex!! já
respondeu uma questão de ordem formulada por
este Deputado a respeito da tramitação das reformas em ambas as Casas. Entendo, contrariamente
ao que disse o Relator, Deputado Arnaldo Madeira,
sem entrar no mérito da emenda, que, se esta
emenda vier a ser aprovada, apenas este texto retornará ao Senado Federal e não toda a emenda.
Na verdade, formulo uma questão de ordem a
V. Exª quanto à hipótese de a emenda ser aprovada,
porque seria um acréscimo e só esse acréscimo retornaria ao Senado. A emenda teria vida própria e
poderia efetivamente vir a ser preservada independentemente desse acréscimo. Esta é a questão
de ordem que faço a V. Ex!! antes do encaminhamento.
O SR. ARNALDO MADEIRA _ Sr. Presidente,
peço a palavra para contraditar.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. ExlI
a palavra.
O SR. ARNALDO MADEIRA (PSDB - SP.
Sem revisão do orador.) -:- Sr. Presidente, talvez não
me tenha feito entender bem. O meu entendimento é
o mesmo do Deputado Arnaldo Faria de Sá, ou seja,
que esses dois parágrafos teriam que necessariamente voltar ao Senado, .e não o conjunto da proposta de emenda constitucional. Esse é também o
meu entendimento e talvez não tenha ficado claro na
minha exposição anterior.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - V. EttB,
portanto, estão de acordo com a questão de ordem
que respondi há tempos, dizendo que apenas as
partes modificadas retomam ao Senado Federal.
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O SR. AÉCIO NEVES - Sr. Presidente, peço a

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

a palavra
O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, faço um apelo a
V. Ex! para que, do alto desta mesa e com a autoridade de Presidente desta Casa, solicite o encerramento dos trabalhos das Comissões - fomos informados de que várias delas continuam trabalhando -,
para que possamos efetivamente entrar nas discussões propostas na Ordem do Dia de hoje, relativas à
reforma da Previdência.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Acolho
o pleito do Líder Aécio Neves e determino às Comissões que encerrem seus trabalhos, o que já deveriam ter feito, tendo em vista que demos início à Ordemdo Dia.

Declaro encerrados os trabalhos das Comissões.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem a

palavra o Deputado Arnaldo Faria de Sá, para encaminhar.
~

O SR. ARNALDO FARIA DE SA (PPB - SP.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Parlamentares, essa emenda aglutinativa é a
única que diz respeito a quem já é aposentado e
pensionista apenas pelo INSS.
Na verdade, o Relator, Deputado Arnaldo Madeira, reconheceu o mérito da emenda e detalha
questões técnicas da tramitação da reforma, inclusi~
ve elucidadas pelo Presidente, nobre Deputado Michel Temer, ou seja, a lei ordinária poderá ser feita
independentemente de estar ou não prevista na
Constituição. Porém, lembro ao Deputado Amaldo
Madeira que o comando constitucional vai criar a obrigatoriedade de se apurar as perdas de aposentados e pensionistas.
Quem já está aqui desde 1986, por exemplo,
na época da Constituinte, lembra-se que somente
por existir o art. 58 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, da Constituição de 1988 é que
os aposentados tiveram a recuperação das suas
perdas a partir de maio de 1989. Todos os aposentados do INSS, desde agosto de 1991, estão tendo sucessivas perdas.
Tive o cuidado, na apresentação dessa proposta, de não criar a retroatividade. Somente após a
aprovação da lei é que se apurará mecanismo de
perda, que se pagará alguma coisa. Portanto, não
há retroatividade nenhuma, até para que não se alegue que a Previdência não poderá sustentar uma
conta volumosa. Se se acha que é uma conta volu-
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mosa, é porque se admite que realmente existem
perdas para aposentados e pensionistas.
Estamos apenas buscando uma conciliação.
Não estamos garantindo a retroatividade. Queremos
apenas que, a partir do momento em que vier a ser
aprovada a lei regulamentadora prevista no art. 201,
se estabeleça a forma e o mecanismo de reposição
das perdas futuras.
Tenho certeza de que a maioria dos aposentados e pensionistas do INSS estará extremamente
atenta à votação dessa emenda, porque é a única
que poderá permitir que aposentaqos e pensionistas
do INSS tenham a possibilidade de recuperação das
suas perdas.
Todos os Srs. Parlamentares, no dia-a-dia, no
contato com suas bases, têm costumeiramente ouvido de aposentados e pensionistas lamentos e preocupações no sentido de que aquilo que ganham não
está dando para comprar o remédio, para pagar o
aluguel, para manter a casa, enfim, 'pa~a o orçamento doméstico.
Portanto, este é o momento ímpar de se fazer
justiça aos aposentados e pensionistas do INSS,
lembrando que, pelo INSS, ninguém hoje ganha
mais do que 931 reais. Na verdade, todos os aposentados do INSS estão, em média, recebendo dois
salários mínimos. As pensões são em tomo de 1,5
salário mínimo.
Então, temos agora a oportunidade de votar a
Emenda Aglutinativa nJ! 48, sem criar nenhuma grande confusão - repito -, sem retroatividade. A própria
questão de ordem definida pelq Presidente Michel
Temer mostra que, se houver a aprovação desta
emenda, apenas esta parte retornará ao Senado,
sem prejuízo da tramitação dai reforma como um
todo, já que esta é a grande preocupação do Governo e da sua base govemista.
Por isso, tenho certeza de que agora, Sras. e
Srs. Deputados, quando V. Exas. estiverem apertando o botão para votar, só uma opção lhes caberá: o
·sim· a esta emenda aglutinativa; o ·sim· às grandes
dúvidas e perguntas de milhares de aposentados do
INSS, que ganham 1,5 ou dois salários mínimos, ou
seja, 180, 240 reais para viver um mês inteiro.
Sras. e Srs. Deputados, temos a oportunidade
de mostrar que, se a reforma, em muitos pontos, é
questionada, neste ponto a reforma poderá efetivamente demonstrar a preocupação que temos com
nossos velhos aposentados, carcomidos pelas dificuIdades por que passam no dia-a-dia ao receberem
míseros proventos da Previdência Social.
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Essa emenda, repito, vai apenas criar a expeclação à reforma da Previdência, mas teJ1minaria estabelecendo-se em relação a todas as matérias que já
tativa de que algum dia poderão recuperar suas pertiveram algum tipo de encaminhamento no âmbito do
das, sem retroatividade, para não se alegar que
Plenário. Então, seria mais racional, já que não alteessa emenda poderá quebrar a Previdência e, acima
ra o número de DVS - e até se alterasse seria para
de tudo, garantir àquele coitado velhinho, àquela coi·
mais -, que se mantivesse realmente essa proposta
tada velhinha, lá da periferia, da sua base, da vila de
do Deputado Marcelo Déda.
onde V. Ex! vai efetivamente percorrer daqui a pouco, assumindo novos compromissos, a expectativa
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Reconsidero a decisão anterior para, de fOJ1ma inafastável,
de que poderão recuperar suas perdas sem nenhum
aplicar ó Regimento, ou seja, no encaminhamento,
custo adicional para a Previdência em relação ao
p?d~ Líder - e, portanto, os Líderes da Situação e
passado, até porque os processos judiciais ficam cada, Oposição - terá um minuto para encaminhar a
minhando lentamente e muitos acabam falecendo
mat~r1á.. .
antes de receber o eventual direito.
Com todo o respeito aos nossos velhos, peça a
O SR. MARCELO DÉDA - Cumprimento V. Exa.
V. Exas.o "sim" a essa emenda.
~Io ,espírito democrático da decisão.
O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente,
'.. O$R. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vofação a Emenda Aglutinativa n.2 48. Vamos ouvir os
peço a palavra pela ordem.
. O SR. PRESIDENTE (MiChel Temer) - Tem V. EXa:
Srs. LÍderes', Que terão um minuto para encaminhar.
Como votam os Srs. Líderes?
a paJavra
. O SR. MARCELO DÉDA (PT -SE. Semrevr-O SR. LlNDBERG FARIAS (PSTU - RJ. Sem
são do orador.) - Sr. Presidente, peço licença ao
revisão do orador.) _ Sr. Presidente, o substitutivo,
do jeito que está elaborado, vai acabar gerando perDeplitadoGerson Peres para usar da 1ribuna. Tr'a:tà~
se apenas de explicitar a decisão que V.Exa.,· Sr.
das aos aposentados.
Presidente, tomou há pouco e para pedir-lhe uma reconsideração parcial da decIsão de V.Exa. na qLiés~
Primeiro, discordamos de colocar o valor absoluto de 1 mil· E! 200 reais no texto constitucional. A
tão de ordem levantada pelo Líder Miro Teixeira.
V. Exa. decidiu que as orientações de bancada
emenda .inicial,do Deputado Arnaldo Faria de Sá,
seriam procedidas por' apenas um líder, considerancorrigia esse valor e colocava doze salários mínimos
do que' as emendas e.os déstaquessão propostos
pomo·teto, mas entendemos que o Deputado Amaldo.Farià de Sá, na ânsia de aprovar seu projeto, retipelo Bloco.. Considerando que o tempo é de um mi2
rou o .~aput do artigo e manteve os §§ 1 e 22, que
nuto para orientação da bancada e que não haveria
simplesmente dão direito aos aposentados de "ecunenhuma espécie de abuso na utilização desse tem~
I'
perarem suas perdas.
po~ considerando, ainda, o fato de que há urna nová
': Pór isso, o PSTU. vota "sim". E favorável a
realidade política' no campo da Oposição, c0m.a
.
criação da ,frente, eu pediria a V. Exa.que reconsi.:
êssá emenda a,glutinativa do Deputado Arnaldo Faderasse sua.decisão, para' peJ1mitir que, .na orientaria. de Sá,.
ção das bancadas, cada líder pudesse~dispor de 'um
. : . O SR. C'OLBERTMARTINS (PPS - BA. Sem
revisão do' orador.) - Sr. Presidente, o PPS entende
minuto regimental para manifestar a posição dO'seu
poSitivo o destaque, na medida em que visa corrigir
partido. Creio que isso não iria atrasar de fGJ1ma graper9as; Não há qualquer obstáculo, nada fere o que
ve o encaminhamento da votação.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temerl- Perfei~
foi aprovado aqui. Logo, essas perdas devem ser rapidamente corrigidas.
.
tamente. Eu reconsidero.
O SR. HUMBERTO .COSTA - Sr. Presidente,
.'. :Aliás,' háLÍm entendimento nítido de que o Gopeço a palavra para aditar, se for possível.
vemo pretende achatar. O próprio Governo jltmostra
O SR. PRESIDENTE (Michel Témer) '- V. Exa.
que o teto de 1 mil e 200 reais pode cair para um
pede a palavra para contraditar?
teto de três salários mínimos.
O SR. HUMBERTO COSTA - Não, para aditar.
Entendemos ser positivo o destaque e votamos
O SA. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa.
favoravelmente ao mesmo.
a palavra
O SR. LUIZ BUAIZ (PL - ES. Sem revisão do
O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem reorador.) - Sr. Presidente, os liberais votam ·sim". ,
visão do orador.) - Sr. Presidente, criaríamos uma
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PL
vota "sim".
vinculação que se estabeleceria não apenas em te-
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Como vota O PSB? Um minuto, nobre Deputado
Alexandre Cardoso.
O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Não, Sr.
Presidente. Estou fora do acordo do minuto, porque
já não estava no Bloco.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - É, mas
não está fora da decisão da Mesa.
Tem V. Exa. a palavra por um minuto.
O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB _ RJ.
Sem revisão do 'orador.) ~ Sr. Presidente, o Partido
Socialista Brasileiro tem de estar de acordo com
essa emenda. Prlmeíro, porque tranqüiliza o cidadão
que está sendo espoliado e propicia uma data determinada para que possa recuperar suas perdas.
Acho que nenhum Deputado presente pode
querer que esse aposentado ou essa pensionista
não tenha, efétivámente,' o direito à reposição das
suas perdas. Até gostaria de saber qual o argumento
contra a fixação de uma data- o primeiro dia do
mês do ano seguinte - e, evidentemente, a garantia
da recuperação do seu· poder de compra.
Se isso não estiver garantido no texto, eu não
estou, obviamente, entendendo o encaminhamento
da base do Governo.
Por isso, o Partido Socialista Brasileiro mantém-se em obstrução e vóta, assim que vencido o
quorum regimental, "sim"..
' ,':,
O SR. 'PRESIDENTE (Michel Temer) -:. OPSB
está em obstrução.' Se vencida a obstrução, vota
"Sim".
",
Como vota o PPB? ' .
. O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revisão do orador.) "':Sr. Presidente, o Partido Progressista Brasileiro recomenda o voto "não".
.' .
A SR4. ,JANDIRA .FEGHALI (PCdoB - RJ.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, a incoerência dos argumentos chega a assustar. Ontem,
quando debatíamos a emenda de minha autoria e do
Bràco sobre o't~to dos dez salários, qual era o argumenta do Relator e dos' partidos que compõem a
base do Governo? De que o teto de 1 mil e 200 reais
teria um reajuste permanente no sentido de manter
seu valor real: 'Rejeitaram a emenda dos dez salários
sob este argumento. Na hora em que o Deputado Arnaldo Faria de Sá traz critérios para a manutenção
desse valor real, para a manutenção do poder aquisitivo dos benefícios, e o critério de prazos para a
viabilização disto, a base do Governo vota "não". Na
verdade, declarando assim que a base parlamentar
do Governo pretende a redução do teto dos benefícios e não a manutenção do seu valor.
I

,.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois
não, como vota o PCdoB?
A SRA. JANDIRA FEGHALI - Portanto, a forma que compreendemos adequada, na medida em
que perdemos o teto dos dez salários, é a garantia
da votação a favor da emenda do Deputado Arnaldo
Faria de Sá.
O PCdoB vota a favor da emenda e apela à
base do Governo para que seja coerente com seus
. argumentos do dia de ontem. O PCdoB declara-se
em obstrução até atingir o quorum, Sr;Presidente. '
O S'R. SÉRGIO CARNEIRO (PDT - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Sr. Deputado
Arnaldo Faria dá Sá propõe seja restaurado o texto
da Câmara dos Deputados em tomo dos dez. salá...:
rios mínimos que o Senado Federal estipulou em 1
mil e 200 reais para constar do texto da Constituição. Além disso, S. Exa. propõe.a constitucionalização do reajuste que não vem sendo dado d~sde
1991. Na verdade, o Deputado Arnaldo Faria de Sá
dá ao Governo, num ano eleitoral, a possibilidade de
promover esse reajuste. Entendo que a base, ç:fp Govemo deveria aproveitar esta oportunidade,. até por
conta do desgaste que o Congresso Nacional vem
tendo devido à reforma Qa Previdência.
Nesse sentido, o PDT coloca-se em obstrução
e, tão logo seja atingido -o quorum, votaremos ,"sim".
O SR. JAIR MENEGUELLI (PT ;- SP.· Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ontem, nadiscus"
são de matéria similar a esta emenda, hou~e' argumentos de alguns Deputados acusando a Oposição
de ainda viver sob a égide do período infl~cionário.
Não é verdade. O que queremos é, qúe, independentemente de qual seja o percentual,de.sta jnfla-,
ção - não queremos que a inflação seja!de 20% ao·
mês, queremos que continue 4%, 3%. aq ano..,-, ga~
rantir esse repasse para os benefícios +se for 2%
ao ano -, para que o poder aquisitivo das pessoas
não seja perdido ao longo do tempo.
.
Daí estarmos em obstrução. Quando chegar ao
quorum regimental, votaremos "sim" a esta emenda.
I
A SRA. SIMARA ELLERV(Bloco/PMDB - BA.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PMDB
acompanha o Sr. Relator e recomenda o voto "não".
O SR. AVRTON XEREZ (PSDB - RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Emenda n2 48
que vamos votar busca reeditar o concéito trazido no
bojo da Emenda n2 62, que ontem votamos e à qual
o PSDB votou "não". O PSDB ainda vota "não·, na
medida em que, na lei que votaremos aqui futuramente, a Câmara dos Deputados incumbir-se-á de

DIÁRIO ,DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

07784 Quinta-feira 26

que

Março de 1998

produzir uma legislação
atenda aos .interesses '
do tra9~lhador. O PSPS y~ta "não".
ÓSR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIlENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa.
a paJavra.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, desejo só esclarecer: fiz um substitutivo justamente para evitar a confusão do Deputado
Ayrton Xerez. Eu retirei o caput do art. 14. Portanto,
esta emenda em nada tem com ,a emenda votada

ção e selecionar seus votos. AcionemQ botão preto
no painel até que as luzes dos postos se apaguem.
O SR. PAULO BORNHAUSEN (PFL - SC.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL encaminha b voto "não".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Os Srs.
Deputados que não registraram seus votos queiram
fazê-lo nos postos avulsos.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
"
O SR. PRESIDENTE (Michel T~ _ Tem V. Exa.

ontem e, se não tiver, não pode efetivamente tratar
,da recomposição de pleitos- dos aposentados do
INSS. '
O SR. PRESIDENTE (Michel·Temer) - Corno
vota o PFL?
" O SR. PAULO BORNHAUSEN (PFL _ SC.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL encaminha o voto "não".
O SR. RONALDO CEZAR COELHO - (PSDB
- RJ.'Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do Governo encaminha o voto "não".
O SR. JAIR MENEGUELLI (PT - SP. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, o Partido dos Trabalhadores está em obstrução.
,O SR. COLBERT" MARTINS (PPS - BA. Sem
revisão do orador.) ... Sr. Presidente, o PPS está em
obstrução.O SR.' RAULO BORNHAUSEN (PFL - SC.
Sem revisão do orador.) .:.. Sr. Presidente, o PFL encaminha o voto " n ã o " . ,
. ., ·Q,SR,. 'COLBERT MARTINS (PPS - BA. Sem
"revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS vota sim,
.mas 'se declara em obstrução.
O SR. AVRTON XEREZ (PSDB - RJ. Sem revisão do orado.) ... Sr. Presidente, o PSDB vota
"não". '
O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha
o voto "não".
O SR. SÉRGIO CARNEIRO (PDT - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT encaminha o voto "não".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) :.. Srs.
Deputados, tomem seus lugares, a fim de se ter a
votação pelo sistema eletrônico.
A SRA. JANDIRA FEGHALI (PCdoB - RJ.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PCdoB
está em obstrução.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs.
Deputados, queiram registrar seus códigos de vota-

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB _ SP.

a; palavra.

,

Sem revisão do orador.) - Sr.. Presidente, esta
~menda garante a recomposição d,e perdas. O e,st~ilho é que alguns encaminhamentos foram sem nenhuma justificativa, porque certam'ente seria vergonhosa."
,'
"". ."
O SR. PRÉSIDENTE (Michel te~r) - Tem .~
palavra o Sr. DeputadO' Ayrton Xerez.",
, ,•
O SR. AVRTON XEREZ (PSDB - RJ. Sarnre. visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
~não".
,.,
.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB -'SP.
Sem revisão do orador;) ... Sr. Presidente, votar "sim"
é 'Salvar aposentados. '
•
"O, SR. PAULO BOF,lNHAUSEN '(PFL Sem revisão do orador.) :,... Sr. Presidente, o' PFL
vota "não".

se.

O SR.COLBERT MARTINS (PPS - BA. Sêin
revisão do orador.) - Sr. Preside':l~e, o PPS vota
"sim", mas nomament6 encontra-se -em obstrução.
"
O SR. JAIR MENEG'UELLI (PT -'SP. Sem"rêvisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT continua"éin
obstrução. Esperávamos argumentos convincente,s
contrários a essa emenda, mas,lâinentavelmente,
nenhum dos Srs. representantes dos partidos da
base de sustentação do Governo argu'mentou. " '.
1

O PT continua em obstrução.' . ,
;.
O SR. AVRTON XEREZ (PSDB - RJ. Sem, r,evisão do orador.) - Sr. Presidente; '9 PSDB' vota
"não".
.'
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o voto
"sim" é para salvar aposentados e pensionistas. qo
INSS. É bom chamar a' atenção para o fato de que
essa emenda não cria nenhum efeito retroativo;.é só
para efeito futuro.
.' •.
Voto ·sim", com aposentados e pensionistas do
INSS.
)

~

t

,

'/,..,
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O SR. PAULO BORNHAUSEN (PFL - SC.
ser salvar aposentado e pensionista do INSS vota
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL
·sim".
vota Nnão".
O SR. PAULO BORNHAUSEN (PFL,- SC.
O SR. SÉRGIO CARNEIRO (POT ....,BA: Sem
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL rerevisão do orador.) - Sr. Presidente, o. PDT está em
comenda o voto NnãoN.
obstrução. Assim que for atingido o quorum, votareO SR. JAIR MENEGUELLI (PT - SP.Sem remos NsimN, para que os aposentados do setor privavisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos Trado possam ter reajuste.
balhadores está em obstrução.
O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem reviO SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB rec:;omenda
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB, recomenda
o voto "não N.
o voto "nãoN.
,
O SR. ÁVRTON XÉREZ (P80B - RJ: Sem re. O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ'(PPB - SP.
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSOB rérioSem revisão do orador.) "- ,Sr. Presidente, como 'aumenda o voto NnãoN.
tor da emenda, solicito o voto NsimN,para salvarmos
os aposentados e pensionistas do INSS. Quem coA SRA. jANDIRA FEGHALI (PCdoB - RJ.
'Sem revisão da cmidora.)' - Sr. Presidente, o PCdoB
nhece o contracheque de um aposentado ou pensio~stá em obstrução.
'
. :.
nista tem de votar "sim".
,.'" O SR. ARNALDO FÁRIA DE SÁ' (PPB'- SP.
O SR. AYRTON'XEREZ (RSOB -.RJ: Sem reSem revisão do orador.) - Sr. Presidente, como atJ'visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSOB' vota
tor 'da emenda, 'solicito o voto '!sim,l" Quem votar
Nnão".
NnãoN, está votando contra'àposentadosé pensioriis' O SR. PAULO BORNHAUSEN. (PFL,... SC.
'tas do INSS, em 1998.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,.o',PFL
c.,',. O SR. JAIR MENEGUELLI (PT~ SP. Sem revota Nnão".
visão do orador.) - Sr.Presidente, o Partido dos.TraO SR. JAIR MENEGUELLI (PT - SP. Sem rebalhadores está,em obstrução. " '"
visão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos TraO SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB ,'"":' S~.
balhadores está em obstrução. , ' "
I.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, como au1,
O SR. ARNALDO FARIA' DE,SÁ (PPB.- SP.
ror. da emenda, solicito o' ,voto NsimN" para ajudar aSSem revisão do orador:) - Sr. Presidente, como au. mí~eros apos~'"'tapos do IN$$. , ,
tor da emenda, solicito o apoiamento para o voto
O SR. ODELMO LEÃO (PPB -MG. Sem reviNsimNpara salvarmos osápósentados'do INSS da sisão do orador.)- Sr. Presidente, o PMOB recomentuação de penúria e deseSPero em que 'Vivem, com
dá.o voto NnãoN.
' i " :, ',.".,
altas defasagens salariais desde 1991. Lembro a to"
O SR. PAULO BORI'iHAUS,EN, (~FL - SC.
.dos que a emenda não tem r'etrOátividadé. Só valerá
Sêm revisão do orador.), -, Sr. Presidente, oPFL
após a aprovação da lei para garantir a'recuperação.
Nnão". '. ",', , ' : ' : ' .., ' ,'.. .
Quem quiser encarar, de, frente 'um aposentado ·e
. '~ :,:' O S~" AfiNALDO 'FÁRIA DE SÁ '(PPB :-; S,P.
pensionista, tem de votar "'sim N. " "
~em revisão do orador.) - Sr. Presiden~e, comb au. ' O SR. PAULO BORNHAUSEN' ,(PFL -: .SC.
ior ~a emenda, peço apoiamento ao voto "simN, para Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PFL
salvar aposefltados e pensionistas do INSS. ',":
vota NnãoN,'",'.
O SR. AVRTON XEREZ (PSOB - RJ. Semre"
O SR~,ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revivisão do orador.) - Sr. Presidente, o' PSOB vota
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB, recomenda
i

,

,vota

>

iriãd'.' .

"

',. 'O SR. RONALDO CEZAR COELHO (PSÓB'RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Lidemnça do Governo encaminha o voto "nãoNe apela
'aós Parlamentares para que venham ao plenário, a
firnde atingirmos o quorum regimental.
"\ A SRA. JANDIRA FEGHALI (PCdoB - RJ.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PCdoB
está em obstrução.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quem qui-

.0

",

,.

'

voto "nãoN~,';

O SR. AVRTON XEREZ (PSDB,.. RJ. Sem.revisão do orador.) - Sr. Presidente,' o PSOB recomenda o voto "nãoN.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - Sp.
Sem revisão do orador.) .;.. Sr. Presidente, como autor da emenda, solicito o voto NsimNpara salvar a situação dos aposentados e pensionistas do INSS.
O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB, para salvar
os aposentados, encaminha o voto "nãoN.
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O SR. COLBERT MARTINS (PPS - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS vota
·sim" e encontra-se em obstrução.
O SR. RONALDO CEZAR COELHO (PSDB RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do Governo encaminha o voto ·não· e apela
aos Srs. Parlamentares para que venham ao plená-

rio.
A SRA. JANDIRA FEGHALI (PCdoB - RJ.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PCdoB
encontra--$e em obstrução.
. O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, como autor da emenda, solicito o apoiamento, o voto "sim·,
para salvarmos os aposentados e pensionistas do
INSS.
O SR. JAIR MENEGUELLI (PT - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos Trabalhadores permanece em obstrução e recomenda
aos Deputados dos partidos de sustentação do Govemo que votem "sim" para preservar o salário dos
aposentados.
O SR. PAULO BORNHAUSEN (PFL - SC.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL
vota ·não".
O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda
o voto "não·.
A SRA. JANDIRA FEGHALI (PCdoB - RJ.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PCdoB
encontra-se em obstrução.
O SR. AYRTON XEREZ (PSDB - RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
·não·.
O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB vota "não·.
O SR. PAULO BORNHAUSEN (PFL - SC.
Sem revisão do orador.) - O PFL recomenda o voto
·não·, Sr. Presidente, e solicita a todos os seus Parlamentares que venham o mais rápido possível ao
plenário para que possamos encerrar esta votação.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, como autor da emenda, solicito o apoio, o voto ·sim", para recomposição futura do salário dos aposentados e
pensionistas do INSS. Solicito o voto ·sim·.
O SR. AYRTON XEREZ (PSOB - RJ. Sem re- .
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB recomenda o voto "não".
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, como autor da emenda, solicito o apoio e o voto ·sim· para
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~t'ratarmos da recomposição dos benefícios de apo-

sentados e pensionistas do INSS sem retroatividade;
é apenas a recomposição futura. Quem quiser ficar
com aposentados e pensionistas vota ·sim".
O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
da Frente Liberal recomenda o voto "não· e faz apelo a seus Parlamentares para virem imediatamente
ao plenário, a fim de que possamos atingir o quorum regimental de 308 votos para votação de emenda c o n s t i t u c i o n a l . ,
Nesta votação, o Partido da Frente Liberal re~
comenàa o voto "não·.
O SR. RONALDO CEZAR COELHO (PSDB ..:.
RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do Governo encaminha o voto "não" e apela
aos Srs. Parlamentares para que venham ao plená"
rio.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, como 'aUtor da emenda, solicito o apoio e o voto "sim· para
resolver a questão futura de aposentados e pensionistasdo INSS.
A emenda não trata da retroatividade, apenas
de benefícios futuros de aposentados e pensionistas, que estão com perdas acumuladas· desde agosto de 1991. Queremos garantir, por meio de umc~.
mando constitucional, que a lei estabel~erá a fOIT1J~
e os mecanismos de reposição das perdas, apenas
para o futuro. Lamentavelmente, muitos aposentados ·e pensionistas acabarão falecendo até ant~s
disso.
O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -l:Etm
V. ExI a palavra.
. ,
O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ontero
conversamos sobre a agilidade dos trabalhos da reforma na reunião de Líderes, sobre fixarmos. um
tempo para ela. Seria uma grande conquista, pois'teríamos condição até de democratizar. Há 300, 400
Deputados na Casa; só 246 chegaram ao plenário
até agora. Se V. E~ convoc~sse reunião de Líderes
e fizéssemos acordo para fixação de um tempo·':'
trinta, quarenta ou cinqüenta minutos - tenho absoluta certeza de que nós, que cumprimos nosso dever
de aqui estar, não teríamos de ficar esperando
Deputados que no meio da reunião saem para 'algum compromisso externo.
Acho que seria um avanço. V. Ex!! poderia convocar uma reunião de Líderes para tratarmos dessa
c
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questão especifica do tempo. Fixariamos definitivamente um tempo. É o apelo que reitero a V. Exª para
que possamos operar mais agilmente no plenário da
Casa.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois
não, Sr. Deputado.
A SRA. JANDIRA FEGHALI- Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. ex- a palavra.
A SRA. JANDIRA FEGHALI (PCdoB - AJ.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PCdoB
está em obstrução.
A SRA. MARIA LAURA (PT - DF. Sem revisã9 da oradora.) - Sr. Presidente, o PT está em obs~
trução.
O SR. JAIR MENEGUELLI (PT - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos Trabalhadores permanece em obstrução.
O SR. RONALDO CEZAR COELHO (PSDB .,...
AJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do Govemo encaminha o voto "não" e apela
aos Srs. Parlamentares para virem ao plenário.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB _ SP:
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, como au"
tor da emenda, solicito apoio e o voto "sim" para salvannos os aposentados e pensionistas do INSS.
O SR. DARCfslO PERONDI (BlocoIPMDBAS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PMDB convoca seus Parlamentares para comparecerem. O voto é "não".
A SRA. JANDIRA FEGHALI (PCdoB _ AJ.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PCdoB
continua em obstrução.
" ' O SR. JORGE WILSON _ Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
PRESIDENTE
v,. ,~OaSR.
palavra.

(Michel Temer) - Tem

;, O SR. JORGE WILSON (BlocoIPMDB - AJ.
~~.m.revisão do orador.) - Sr. Presidente, houve um

pequeno problema na hora da votação e meu voto é
"não".
A SRA. MARIA LAURA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V.' Ex- a palavra.
A SRA. MARIA LAURA (PT - DF. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PT está em obstrução.
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A SRA. MARTA SUPLlCY (PT - SP. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PT está em obstrução
A SRA. MARIA LAURA (PT - DF. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PT está em obstruçãQ.
O SR. JAIR MENEGUELLI (PT - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT está em
obstrução.
O SR. ALDO ARANTES (PCdoB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PCdoB encontra-se em obstrução.
O SR. JAIR MENEGUELLI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem. .
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. EXª a palavra.
O SR. JAIR MENEGUELLI (PT - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, após esta votação haverá outras votações ou será 'dado um tempo
para que todos possam fazer suas refeições? Ou,
mais uma vez, vamos aguardar alguns Parlamentares que, possivelmente, estão fazendo suas refeições enquanto nós ficamos aguardando que se conclua a votação?
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)-,- Teremos apenas mais uma votação e em seguida encerraremos esta sessão.
Quero aproveitar 'a manifestação de V. ExA
para dizer· que a Mesa está preocupada com esse
fenômeno da obstrução que a própria Oposição peço aos Srs. Parlamentares que prestem atenção a
isso - está fazendo e que, aparentemente, não. tem
muita lógica.
Na verdade, quem apresentou as emendas
aglutinativas foi a Oposição. A Oposição é que tem
rigorosamente interesse na sua aprovação. Os votos
que estão no painel são daqueles que naturalmente
não desejam aprovar tais emendas.
Depois farei uma reunião com os Srs. Líderes
para examinarmos esses aspectos, se nós não devemos logo ir para o voto. Entendo o objetivo da
obstrução, que é retardar, muito legitimamente, a votação da Previdência. Mas ela é dotada de aspectos
ilógicos, porque quem apresentou a emenda aglutinativa foi o integrante da Oposição. A Oposição é
que tem interesse de pôr os votos no painel.
Quero depois examinar esses aspectos, porque sinto, nobre Deputado, que há uma impaciência
muito grande dos Parlamentares que vêm aqui votar,
temendo que não se atinja o quorum com rapidez
em face da obstrução.
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É apenas uma consideração. Depois quero
reunir-me com os Srs. Líderes para examinarmos
esses aspectos.
O SR. JAIR MENEGUELLI - Sr. Presidente,
acho que estamos amparados regimentalmente, se
bem que o autor da emenda não é da Oposição.
Neste caso, o autor da emenda não é da Oposição.
É o Deputado Arnaldo Faria de Sá.
Agora estamos em obstrução, mas estamos
aqui! Assim que precisar votar, votaremos imediatamente. Não estamos saindo do plenário.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - É que o
apoio do Deputado Arnaldo Faria de Sá é dos nobres Líderes da Oposição.
O SR. ALDO ARANTES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. EXª a palavra.
O SR. ALDO ARANTES (PCdoB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, acho que a
ponderação que V. Ex!! faz quanto à obstrução já foi
resolvida, porque é um direito regimental.
Na verdade, há um outro problema que precisa
ser resolvido. Ontem tivemos possibilidade de falar
com V. Ex!! sobre o tempo da votação. Ora, se a
maioria estivesse aqui teríamos atingido o quorum e
votado de imediato.
Reitero esse assunto para a Presidência, porque temos de acelerar o funcionamento do Congresso Nacional. Na verdade, a ausência da maioria retarda o processo de votação, criando uma situação
absurda: aqueles que vêm cumprir suas responsabiIidades ficam, em cada votação, esperando mais de
uma hora. Quero dizer que a responsabilidade não é
da Oposição. A responsabilidade é daqueles que
não vêm aqui cumprir suas responsabilidades. A
Oposição está toda no plenário.
Reitero a solicitação, em nome do PCdoB, para
que V. EXª tome, de imediato, um posicionamento
em relação a isso, porque penso que, a partir do momento em que a Mesa decidir essa questão e estabelecer como norma um tempo máximo de meia
hora para cada votação, o que já é mais do que suficiente, o processo será acelerado. Quero recordar
que na época da Constituinte, quando presidia esta
Casa o Deputado Ulysses Guimarães, S. Ex!! tornava esse processo mais ágil e, apesar de muitas votações, dava-se com rapidez.
Portanto, peço, insisto com V. ExB para que a
Mesa analise e tome de imediato essa decisão, a fim
de resolvermos o problema do ritmo das votações.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
fazer uma reunião para examinar as duas questões.
O SR. AÉCIO NEVES - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex!! a palavra.
O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, não estou compreendendo bem o que propõem algumas Lideranças da Oposição. A meu ver, parece que querem
usurpar de V. ExB a prerrogativa de Presidente e de
juiz maior das decisões desta Casa, inclusive em relação ao tempo das votações.
Sempre foi assim. Cabe ao Presidente, eleito
pela maioria desta Casa, definir, no momento em
que achar adequado, o encerramento e a continuidade das votações.
V. ExB foi eleito para cumprir, dentre inúmeras
atribf.lições, esta. Não cabe a nenhuma Liderança,
seja da Maioria, seja da Minoria, interferir em decisões e prerrogativas exclusivas, indelegáveis eintransferíveis do Presidente da Casa.
No momento em que V. E~ considerar adequadoencerrar, acataremos, qualquer que seja a votação, çomo acataremos sua decisão de permitir que
o maior número de Parlamentares possa aqui expressar, através do seu voto, sua posição em relação à matéria de tamanha relevância.
O SR. SÉRGIO CARNEIRO - Sr. Presidente,
peço a pàlavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel T em~r) - Tem
V. ExB a palavra.
O SR. SÉRGIO CARNEIRO (PDT - BA. sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, atingido o quorum regimental, o PDT encaminha o voto "simM.
O SR. JAIR MENEGUELLI (PT - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, atingido o quorum, vamos votar "simM.
Sr. Presidente, creio que V. Ex!! não precisa de
nenhum advogado de defesa porque sabe se defender perfeitamente.
Votaremos "sim" à emenda do Deputado Arnaldo Faria de Sá, que pertence a um partido de sustentação do Govemo, não sendo, portanto, de oposição.
O SR. COLBERT MARTINS (PPS - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, atingido o quorum regimental, o PPS recomenda o voto MsimM.
A SRA. JANDIRA FEGHALI (PCdoB - RJ.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, atingido
o quorum regimental, o PCdoB recomenda o voto
MsimM.
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O SR. JAIR MENEGUELlI (PT - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos Trabalhadores recomenda o voto MsimM.
O SR. JOSÉ PINOTII (PSB - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, atingido o quorum, o
Partido Socialista Brasileiro recomenda o voto "sim"
para manter o poder de compra da aposentadoria
dos trabalhadores brasileiros.
A SRA. JANDIRA FEGHAlI (PCdoB - RJ.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PCdoB
vota MsimM.
O SR. JAIR MENEGUELlI (PT - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "sim".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou encerrar a votação.
Comunico aos Srs. Parlamentares que nesta
sessão vamos votar apenas mais uma emenda.
Portanto, antes das 14 horas encerrarei a sessão, quem estiver no plenário votará.
O $R. INOCÊNCIO OLIVEIRA _ Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Tem
V. ExB a palavra.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
da Frente Liberal recomenda o voto "nãoM.
O SR. SÉRGIO CARNEIRO (POT _ BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o POT encami.
nha o voto MsimM
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB _ SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, como autor da emenda, solicito apoio. Voto Msim" para a recuperação das perdas futuras de aposentados e
pensionistas do INSS.
O SR. JAIR MENEGUELLI (PT - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota ·sim".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Prorrogo a sessão por uma hora.
O SR. RONALDO CEZAR COELHO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. ExA a palavra.
O SR. RONALDO CEZAR COELHO (PSOB RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Lide-'
rança do Governo encaminha o voto Mnão".
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, como autor da emenda, solicito apoio e o voto "sim".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs.
Parlamentares, os que votarem agora poderão sair
depois da segunda votação, naturalmente, para o al-
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moço. Oepois da segunda votação. E vamos tentar
retomar às 16 horas para retomarmos a votação.
A SRA. JANDIRA FEGHAlI (PCdoB . . - RJ.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PCdoB
vota MsimM.
O SR. JAIR MENEGUELlI (PT - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos Trabalhadores vota MsimM.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou encerrar. Todos votaram?
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. EXª a palavra.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
M
da Frente Liberal recomenda o voto "não . O PFL
vota Mnão".
A SRA. JANDIRA FEGHAlI (PCdoB - RJ.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PCdoB
vota MsimM.
O SR. JAIR MENEGUELlI (PT - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos Trabalhadores vota MsimM.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. EXª a palavra.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, como autor da emenda, peço um pouquinho de complacência
de V. EXª
O SR. JAIR MENEGUELLI _ Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. EXª a palavra.
O SR. JAIR MENEGUELlI (PT - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota Msim".
O SR. SÉRGIO CARNEIRO (POT - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o POT vota
MsimM.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o voto
MsimMcria a possibilidade de recuperação de perdas
futuras de aposentados e pensionistas do INSS.
O SR. ODíLlO BALBINOTTI- Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)- Tem V.
EXª a palavra.
O SR. ODíLlO BALBINOTTI (PSOB - PRo
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, tenho dúvida na minha votação. O meu voto é MnãoM•
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O SR. JAIR MENEGUELLI -:.. Sr~ Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
. V. ~ a palavra.
O SR. JAIR MENEGUELLI (PT - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos Trabalhadores vota ·sim·.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs.
Parlamentares, permaneçam em plenário porque na
votação da próxima emenda não vamos ultrapassar
das 14 horas, quando se inicia a sessão ordinária.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exª a palavra.
O SR. INOC~NCIO OLlVEIRÃ (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
da Frente Liberal recomenda o voto ·não· e reitera
apelo aos Srs. Parlamentares para que permaneçam
em plenário para que possamos votar a segunda
emenda aglutinativa e, assim, avançar na votação
da reforma da Previdência Social. O PFL nesta votação recomenda o voto "não·.
O SR. JAIR MENEGUELLI (PT - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos Trabalhadores vota ·sim·. PT ·sim·.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o voto
·sim· resolve a questão das perdas de aposentados
e pensionistas, sem retroatividade.
O SR. JAIR MENEGUELLI (PT - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos Trabalhadores vota ·sim·.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, como autor da emenda, solicito aos nobres pares o voto
·sim·, esclarecendo que garantirá a reposição de
perdas de aposentados e pensionistas, sem retroatividade, só para o futuro.
O SR. JAIR MENEGUELLI (PT - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos Trabalhadores recomenda o voto ·sim· à emenda do
Deputado Amaldo Faria de Sá, do PPB.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está
encerrada a votação.
A Mesa vai anunciar o resultado da votação:
VOTARAM:
Sim:
76
Não:•............... 240
Abstenções:
5
Total..
421
É Rejeitada a Emenda Aglutinativa nJ! 48
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VOTARAM OS SEGUINTES SENHORES DEPUTADOS:

Roraima
Alceste Almeida - BlocolPMDB - Não
Elton Rohnelt - PFL - Não
Francisco Rodrigues - PTB - Não
Luciano Castro - PSDB - Não
Luís Barbosa - PPB - Não
Moisés Lipnik - PL - Não
Robério Araújo - PPB - Não
Salomão Cruz - PSDB - Não
Amapá
Antonio Feijão - PSDB - Não
Eraldo Trindade - PPB - Sim
Fátima Pelaes - PSDB - Não
Gervásio Oliveira - PDT - Sim
Murilo Pinheiro - PFL - Abstenção
Raquel Capiberibe - PSB - Sim
Sérgio Barcellos - PFL - Não
Valdenor Guedes ~ PPB - Sim
Pará
Anivaldo Vale - PSDB - Não
Antônio Brasil- BIQGo/PMDB - Sim
Asdrúbal Bentes - Bloco/PMDB - Sim
Benedito Guimarães - PPB - Não
Elcione Barbalho - BIOcoIPMDB - Sim
Geraldo Pastana - PT-. - Sim
Gérson Peres - PPB ...:. Não
Giovanni Queiroz - PDT - Sim
Hilário Coimbra - PSDB - Não
José Priante - BlocolPMDB - Não
Mário Martins - Bloco/PMDB - Não
Olávio Rocha - PSDB - Não
Paulo Rocha - PT - Sim·
Raimundo Santos - PFL .:.. Sim
Socorro Gomes - PCdoB - Sim
Vic Pires Franco - PFL - Não
Amazonas
Arthur Virgilio - PSDB - NãQ
Euler Ribeiro - PFL - Não
João Thomé Mestrinho - Bloco-PMDB - Sim
José Melo - PFL - Não
Luiz Fernando - PPB - Não
Rondônia
Confúcio Moura -'Bloco-PMDB - Não
Eurípedes Miranda - PDT - Sim
Expedito Junior - PFL - Não
Moises Bennesby - PSDB - Não
Odaisa Fernandes - PSDB - Não
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Oscar Andrade - PFL - Não
Silvernani Santos - PFL - Não
Acre
Carlos Airton - PPB - Sim
Chicão Brígido - Bloco-PMDB - Não
Emílio Assmar - PPB - Sim
Osmir Uma - PFL - Não
Regina Uno - Bloco-PMDB - Sim
Zila Bezerra - PFL - Não
Tocantins
Antonio Jorge - PFL - Não
Darci Coelho - PFL - Não
Osvaldo Reis - PPB - Não
Paulo Mourão - PSDB - Não
Maranhão
Alberico Filho - Bloco-PMDB - Sim
Antonio Joaquim Araújo - PL - Não
Cesar Bandeira - PFL - Não
Costa Ferreira - PFL - Não
Haroldo Sabóia - PT - Sim
Magno Bacelar - PFL - Não
Marcia Marinho - PSDB - Não
Pedro Novais - Bloco-PMDB - Não
Remi Trinta - PL - Sim
Roberto Rocha - PSDB - Não
Sebastião Madeira - PSDB - Não
Ceará
Aécio de Borba - PPB - Não
Arnon Bezerra - PSDB - Não
Edson Silva - PSDB - Não
Firmo de Castro - PSDB - Sim
Gonzaga Mota - Bloco-PMDB - Não
José Unhares - PPB - Sim
José Pimentel- PT - Sim
Leônidas Cristino - PPS - Sim
Nelson Otoch - PSDB - Não
Paes de Andrade - Bloco-PMDB - Sim
Paulo Lustosa - Bloco-PMDB - Sim
Raimundo Gomes de Matos - PSDB - Não
Roberto Pessoa - PFL - Não
Rommel Feijó - PSDB - Não
Ubiratan Aguiar - PSDB - Não
Vicente Arruda - PSDB - Não
Piauí
Ari Mágalhães - PPB - Não
Felipe Mendes - PPB - Não
Heráclito Fortes - PFL - Não
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João Henrique - Bloco-PMDB - Não
Julio Cesar - PFL - Não
Paes Landim - PFL - Não
Rio Grande do Norte
Ana Catarina - Bloco-PMDB - Sim
Augusto Viveiros"':' PFL - Sim
Betinho Rosado - PFL - Não
Cipriano Correia - PSDB - Não
Henrique Eduardo Alves - Bloco-PMDB - Sim
João Faustino - PSDB - Não
Ney Lopes - PFL - Não
Paraíba
Armando Abílio - Bloco-PMDB - Não
Enivaldo Ribeiro - PPB - Não
Gilvan Freire - PSB - Sim
José Aldemir - Bloco-PMDB - Sim
Ricardo Rique - Bloco-PMDB - Não
Roberto Paulino - Bloco-PMDB - Sim
Wilson Braga - PSDB - Não
Pernambuco
Álvaro Ribeiro - PSB - Sim
ANTONIO GERALDO - PFL - Não
Fernando Ferro - PT - Sim
Fernando Lyra - PSB - Sim
Gonzaga Patriota - PSB - Sim
Humberto Costa - PT - Sim
Inocêncio Oliveira - PFL - Não
João Colaço - PSB - Sim
José Jorge - PFL - Não
José Mendonça Bezerra - PFL - Não
José Múcio Monteiro - PFL - Não
Luiz Piauhylino - PSDB - Não
Mendonça Filho - PFL - Não
Nilson Gibson - PSB - Sim
Pedro Corrêa - PPB - Não
Ricardo Heráclio - PSB - Sim
Roberto Fontes - PFL - Não
Salatiel Carvalho - PPB - Não
Severino Cavalcanti - PPB - Não
Silvio Pessoa - BJoco-PMDB - Sim
Wilson Campos - PSDB - Não
Wolney Queiroz - PDT - Sim
Alagoas
Augusto Farias - PFL - Abstenção
Benedito de Lira - PFL - Abstenção
Ceci Cunha - PSDB - Não
Fernando Torres - PSDB - Não
José Costa - PSB - Sim
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José Thomaz Nonô - PSDB - Abstenção
Talvane Albuquerque - PFL - Não

Sergipe
Adelson Ribeiro - PSDB - Não
Carlos Magno - PFL - Não
José Teles - PSDB - Sim
Marcelo Deda - PT - Sim
Messias Góis - PFL - Não
Pedro Valadares - PSB - Sim

Bahia
Alcides Modesto - PT - Sim
Aroldo Cedraz - PFL - Não
Colbert Martins - PPS - Sim
Coriolano Sales - PDT - Sim
Domingos Leonelli - PSB - Sim
Eujácio Simões - PL - Não
Félix Mendonça - PTB - Não
Geddel Vieira Lima - Bloco-PMDB - Não
Haroldo Lima - PCdoB - Sim
Jaime Fernandes - PFL - Não
Jairo Azi - PFL - Não
Jairo Carneiro - PFL - Não
Jaques Wagner - PT - Sim
João Almeida - PSDB - Não
João Carlos Bacelar - pFL - Não
João Leão - PSDB - Não
Jonival Lucas - PFL - Não
José Carlos Aleluia. - PFL - Não·
José Lourenço - PFL - Não
José Rocha - PFL - Não
Leur Lomanto - PFL - Não
Luís Eduardo - PFL- Não
Luiz Alberto - PT - Sim
Luiz Braga":' PFL - Não
Luiz Moreira - PFL - Não
Manoel Castro - PFL- Não
Mario Negromonte . .,. . PSDB - Não
Nestor Duarte- PSDB - Não
Pedro Irujo - Bloco-PMDB - Não
Prisco Viana - PSDB - Sim
Roberto Santos - PSDB - Não· .
Roland Lavigne - PFL - Não
Sergio Carneiro - PDT - Sim
Severiano Alves - PDT - Sim
Simara Ellery - Bloco-PMDB -N~o
Ursicino Queiroz - PFL - Não
Walter Pinheiro - PT - Sim

Minas Gerais
Ademir Lucas - PSDB - Sim

Aécio Neves - PSDB - Não
Antonio do Valle - Bloco-PMDB - Sim
Aracely de Paula - PFL - Não
Armando Costa - Bloco-PMDB - Sim
Bonifácio de Andrada - PSDB - Não
Danilo de Castro - PSDB - Não
Elias Murad - PSDB - Não
Eliseu Resende - PFL - Não
Francisco Horta - PFL - Não
Genésio Bernardino - BlocolPMDB - Não
Herculano Anghinetti - PPB - Não
Ibrahim Abi-Ackel....; PPB - Não
Israel Pinheiro - PTB - Não
Jaime Martins - PFL - Não
Joana Darc - PT - Sim
João Fassarella - PT - Sim
João Magalhães - Bloco/PMDB - Não
José Santana de Vasconcellos - PFL - Não
Lael Varella - PFL - Não
Leopoldo Bessone - PTB- Não
Márcio Reinaldo Moreira - PPB - Não
Marcos Lima - Bloco/PMDB - Sim
Mário de Oliveira - PPB - Não
Maurício Campos - PSDB - Não
Mauro Lopes - BlocolPMDB - Não
Nárcio Rodrigues - PSDB - Não.
Neif Jabur - BlocolPMDB - Sim
Odelmo Leão - PPB - Não
Osmânio Pereira - PSDB - Não
Paulo Delgado - PT - Sim
Paulo Heslander - PTB - Não
Philemon Rodrigues - PTB - Sim
Raul Belém - PFL - Não
Roberto Brant - PSDB - Não
Romel Anizio - PPB - Não
Ronaldo Perim - Bloco/PMDB - Não
Sandra Starling - PT - Sim
Saraiva Felipe - Bloco/PMDB - Sim
Sérgio Miranda - PCdoB - Sim
Silas Brasileiro - Bloco/PMDB - Não
Sílvio Abreu - PDT - Sim
Tilden Santiago - PT - Sim
Wagner do Nascimento - PPB - Não
Zaire Rezende - Bloco/PMDB - Sim

Espírito Santo
Adelson Salvador - BlocolPMDB - Sim
Etevalda Grassi de Menezes - BIocoIPMDB - Não
Feu Rosa - PSDB - Não
João Cóser - PT - Sim
Luiz Buaiz - PL - Sim
Luiz Durão - PFL - Não
Marcus Vicente - PSDB - Não
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Nilton Baiano - PPB - Sim
Rita Camata - Bloco/PMOB - Sim
Roberto Valadão - Bloco/PMOB - Não
Rio de Janeiro

Alcione Athayde - PPB - Não
Aldir Cabral- PFL - Não
Alexandre Cardoso - PSB - Sim
Alexandre Santos - PSOB - Não
Álvaro Valle - PL - Sim
Ayrton Xerez - PSOB - Não
Candinho Mattos - PSOB - Não
Carlos Alberto Campista - PFL - Sim
Carlos Santana - PT - Sim
Eurico Miranda - PPB - Não
Fernando Gonçalves - PTB - Não
Fernando Lopes - POT - Sim
Francisco Silva - PPB - Sim
Itamar Serpa - PSOB - Não
Jair Bolsonaro - PPB - Sim
Jandira Fehgali - PCdoB - Sim
João Mendes - PPB - Não
Jorge Wilson - Bloco/PMOB - Não
Laprovita Vieira - PPB - Não
Lima Netto - PFL - Não
Lindberg Farias - PSTU - Sim
Márcia Cibilis Viana - POT - Sim
Márcio Fortes - PSOB - Não
Maria da Conceição Tavares - PT - Sim
Milton Temer - PT - Sim
Miro Teixeira -POT - Sim
Moreira Franco - Bloco/PMOB - Não
Osmar Leitão - PPB - Sim
Paulo Feijó - PSOB - Não
Roberto Campos - PP.B - Não
Roberto Jefferson - PTB - Não
Ronaldo Cézar Coelho - PSOB - Não
Ronaldo Santos - PSOB - Não
Rubem Medina - PFL - Não
Sérgio Arouca - PPS - Sim
Simão Sessim - PPB - Sim
São Paulo

Adhemar de Barros Filho - PPB - Sim
Alberto Goldman - PSOB - Não
Aldo Rebelo - PCdoB - Sim
Aloysio Nunes Ferreira - PSOB - Não
Antonio Carlos Pannunzio - PSOB - Não
Arlindo Chinaglia - PT - Sim
Arnaldo Faria de Sá - PPB - Sim
Arnaldo Madeira - PSOB - Não
Ary Kara - PPB - Sim
Carlos Apolinário - BlocoIPMOB - Não
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Carlos Nelson - Bloco/PMOB - Não
Celso Russomanno - PPB - Sim
Corauci Sobrinho - PFl- Sim
Cunha Bueno - PPB - Sim
Dalila Figueiredo - PSOB - Sim
De Velasco - Bloco/Prona - Não
Edinho Araújo - Bloco/PMOB - Sim
Eduardo Jorge - PT - Sim
Fernando Zuppo - POT - Sim
Hélio Bicudo - PT - Sim
Ivan Valente - PT - Sim
Jair Meneguelli - PT - Sim
João Mellão Neto - PFL - Não
João Paulo - PT - Sim
Jorge Tadeu Mudalen - PPB - Não
José Aníbal- PSOB - Não
José Augusto - PPS - Sim
José Coimbra - PTB - Sim
José de Abreu - PSOB - Não
José Genoíno - PT - Sim
José Machado - PT - Sim
José Pinotti - PSB - Sim
Jurandyr Paixão - PPB - Não
Koyu lha - PSOB - Não
Larnartine Posella - PPB -; Não
Luciano Zica - PT - Sim
Luiz Eduardo Greenhalgh - PT - Sim
Luís Gushiken - PT - Sim
Luiz Máximo - PSOB - Sim
Maluly Neto - PFL - Sim
Marcelo Barbieri - Bloco/PMOB - Sim
Marta Suplicy - PT - Sim
Maurício Najar - PFL - Sim
Michel Temer - Bloco/PMOB - Abstenção (art.
17§ 12 do RICO.)
,
Nelson Marquezeli - PT!3 - Não
Pedro Yves - PPB - Sim
Ricardo Izar - PPB - Nã,o
Robson Turna - PFL - Não
Salvador Zimbaldi - PSOB - Não
Sílvio Torres - PSOB - Não
Tuga Angerami - PSOB - Sim
Ushitaro Kamia - PPB - Sim
Vadão Gomes - PPB - Não
Valdemar Costa Neto - PL - Sim
Vicente Cascione - PTB - Sim
Wagner Rossi - Bloco/PMOB - Sim
Wagner Salustiano - PPB - Não
Welson Gasparini - PSOB - Sim
Zulaiê Cobra - PSOB - Não
Mato Grosso

Antonio Joaquim - PSOB - Não
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Gilney Viana - PT - Sim
Murilo Domingos - PTB - Sim
Pedro Henry - PSDB - Não
Rodrigues Palma - PTB - Não
Tetê Bezerra - Bloco/PMDB - Não
Welinton Fagundes - PL - Não

Distrito Federal
Augusto Carvalho - PPS - Sim
Benito Domingos - PPB - Não
Chico Vigilante - PT - Sim
Jofran Frejat - PPB - Sim
Maria Laura - PT - Sim
Osório Adriano - PFL - Não

Goiás
Aldo Arantes - PCdoB - Sim
Jovair Arantes - PSDB - Não
Maria Valadão - PTB - Sim
Nair Xavier Lobo - Bloco/PMDB - Não
Orcino Gonçalves - Bloco/PMDB - Não
Pedro Canedo - PL - Sim
Pedro Wilson - PT - Sim
Roberto Balestra - PPB - Não
Rubens Cosac - Bloco/PMDB - Não
Sandro Mabel- BlocolPMDB - Não
Vilmar Rocha - PFL - Não
Mato Grosso do Sul
Dilso Sperafico - PSDB - Não
Flávio Derzi - PPB - Não
Marçal Filho - PSDB - Sim
Marilu Guimarães - PFL - Não
Marisa Serrano - PSDB - Sim
Nelson Trad - PTB - Não
Oscar Goldoni - BlocolPMDB - Sim
Saulo Queiroz - PFL - Não
Paraná
Abelardo Lupion - PFL - Não
Affonso Camargo - PFL - Não
Alexandre Ceranto - PFL - Não
Antonio Ueno - PFL - Não
Basílio Villani - PSDB - Não
Chico da Princesa - PTB ':"~ão
Dilceu Sperafico - PPB - Não
Djalma de Almeida César - BlocolPMDB - Sim
Femando Ribas Carli - PPB - Sim
Flávio Ams - PSDB - Sim
Hermes Parcianello - BlocolPMDB - Sim
João Iensen - PPB - Não
José Borba - PTB - Não
José Janene - PPB - Não
Luciano Pizzatto - PFL - Não

Março de 1998

Luiz Carlos Hauly - PSDB - Não
Maurício Requião - Bloco/PMDB - Sim
Max Rosenmann - PSDB - Não
Moacir Micheletto - Bloco/PMDB - Não
Nedson Micheleti - PT - Sim
Nelson Meurer - PPB - Não
Odílio Balbinotti - PSDB - Não
Padre Roque - PT - Sim
Paulo Bernardo - PT - Sim
Paulo Cordeiro - PFL - Não
Renato Johnsson - PSDB - Não
Ricardo Barros - PPB - Não
Ricardo Gomyde - PCdoB - Sim
Valdomiro Meger - PFL - Não

Santa Catarina
Dércio Knop - PDT - Sim
Hugo Biehl- PPB - Não
José Carlos Vieira - PFL - Não
Mário Cavallazzi - PPB - Sim
Milton Mendes - PT - Sim
Paulo Bauer - PFL - Não
Paulo Bornhausen - PFL - Não
Paulo Gouvêa - PFL - Não
Serafim Venzon - PDT - Sim
Valdir Colatto - Bloco/PMDB - Sim
Vânio dos Santos - PT - Sim

Rio Grande do Sul
Adão Pretto - PT - Sim
Adroaldo Streck - PSDB - Não
Adylson Motta - PPB - Sim
Airton Dipp - PDT - Sim
Augusto Nardes - PPB - Sim
Carlos Cardinal- PDT - Sim
Darcísio Perondi - Bloco/PMDB - Não
~nio Bacci - PDT - Sim
Ezídio Pinheiro - PSDB - Sim
Fétter Júnior - PPB - Sim
~n.nano Rigotto - Bloco/PMDB - Sim
Jair Soares - PPB - Sim
Jarbas Lima - PPB - Sim
Luís Roberto Ponte - Bloco/PMDB - Não
Luiz Mainardi - PT - Sim
Miguel Rossetto - PT - Sim
Nelson Harter - Bloco/PMDB - Sim
Nelson Marchezan - PSDB - Não
Odacir Klein - Bloco/PMDB - Não
Osvaldo Biolchi - PTB - Não
Paulo Paim - PT - Sim
Paulo Ritzel- BlocolPMDB - Não
Renan Kurtz - PDT - Sim
Valdeci Oliveira - PT - Sim
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Waldomiro Fioravante - PT - Sim
Wilson Cignachi - Bloco/PMDB - Sim
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a
mesa Emenda Aglutinativa n2 38 no seguinte teor:
Emenda Aglutinativa n2 38
A partir do conteúdo do(a)
Emenda n2 10-CE/98
Emenda n2 37-CE/98
Emenda n2 44-CE/98
Alterar o substitutivo do Senado à PEC n2 331/95
da seguinte forma:
Artigo a ser alterado (no Substitutivo): Art. 12
Dispositivo da Constitução:
Modificação proposta pela presente Emenda:
Inclua-se, onde couber, o seguinte artigo:
Art.... Os dispositivos modificados pela presente emenda serão submetidos a referendo popular, e,
se aprovados, somente produzirão efeitos para os
que se filiarem aos respectivos sistemas de previdência a partir da sua promulgação.
Justificação
A emenda em tela visa submeter o texto da
PEC a referendo, como condição para sua validade,
e limitar seus efeitos aos novos segurados, a partir
das propostas aglutinadas.
Sala das Sessões, - Deputado José Pinotti,
PSB-SP 196 Deputado Humberto Costa, Vice-Líder
do Bloco ParlamentarIPT-PCdoB-PDT.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Cancedo a palavra ao Deputado Arnaldo Madeira, Relator
da matéria.
O SR. ARNALDO MADEIRA (PSDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, essa
emenda, como V.ExA anunciou, está propondo submeter a referendo popular o projeto de reforma da
Previdência ora em apreciação pelo Congresso Nacional- pela Câmara dos Deputados, agora, já tendo sido aprovado pelo Senado Federal.
Trata-se de matéria que, por sua complexidade, não tem como ser submetida a referendo popular. Essa é uma decisão congressual. Estamos, na
verdade, disciplinando, ponto a ponto, o sistema previdenciário brasileiro. Submeter essa matéria a referendo, no modo de ver deste Relator, é incabível.
Com a proposta, pretende-se também que os
efeitos da presente reforma valham apenas para
aqueles que se filiarem ao sistema da Previdência
aPós a promulgação da emenda constitucional, o
que, evidentemente, quebra todo o impacto financeiro que se deseja com essa medida.
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Portanto, considerados os dois ângulos em que
apresentada, somos contrários à emenda.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem a
palavra o autor da emenda, Deputado José Pinotti,
pelo prazo de cinco minutos.
O SR. JOSÉ PINOTTI (PSB - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, caros companheiros,
estamos em mais um capítulo de um processo de
enorme monotonia que se desenvolve neste palco
que é o Congresso Nacional. Discute-se aqui os direitos dos trabalhadores. A Oposição e os partidos a
ela ligados,' que defendem esses direitos, ganham
na discussão pelos seus argumentos lógicos, pela
solidariedade que devemos ter com o trabalhador
brasileiro; mas, na votação, acontece sempre, continuada e monotonamente, a nossa derrota.
Até agora, Srs. Congressistas, já tivemos aqui
a supressão de direitos importantíssimos. Com o
tempo de contribuição e a idade mínima aprovados,
os trabalhadores brasileiros podem ficar sossegados, porque a maioria deles vai morrer trabalhando,
sem conseguir obter a aposentadoria.
Aprovamos ontem o teto de mil e duzentos
reais, vilipendiando assim a Constituição. Nenhuma
Constituição do mundo tem valores expressos em
números. Isso significará a imposição de uma previdência privada e, fundamentalmente, a entrega de
um mercado de 200 bilhões de reais a companhias
de seguro norte-americanas, que para cá já estão
vindo para usufruir de um direito do trabalhador brasileiro, mas sem cumpri-lo, porque não o fazem nem
nos Estados Unidos.
E estamos fazendo tudo isso em nome de uma
ilegitimidade do Congresso, porque, a menos que tenham sido V. E)(1-s eleitos Deputados Constituintes,
eu não o fui e não me sinto no direito de romper com
o art. 52 da Constituição, com as cláusulas pétreas
de nossa Carta Magna, porque nem no meu mandato e nem no de V. Ex!s está a delegação de poderes
do povo brasileiro para mudarmos cláusulas pétreas
de nossa Lei Maior. Sem dúvida alguma, no art. 52
estão insculpidos os direitos sociais, que constituem
cláusulas pétreas da Constituição.
Portanto, está-se cometendo aqui, Sr. Presidente - e V. ExA, como constitucionalista, sabe disso
-, uma agressão à Constituição, que fica maior ainda quando mexemos com os direitos de 150 milhões
de brasileiros, afora aqueles que já morreram e os
que ainda vão nascer.
Sf!s e Srs. Deputados, não temos esse direito
porque não fomos eleitos para mudar cláusulas pétreas da Constituição. Só por isso, Sr. Presidente, o
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Partido Socialista Brasileiro' resolveu sugerir uma
medida de' uma simplicidade'brutal, que é um referendo popular. Não um plebiscito, meu caro compa.nheiro Arnaldo Madeira, porque isso poderia ser
complexo. No caso do referendo popular, trata-se
somente de votar ·sim· ou ·,não", submetendo o que
está acontecendo aqui no Congresso hoje, nesta semana e nas que se passaram, à vontade dos eleitores que nos elegeram, porque estamos mexendo
com a vida deles, com a dos que ainda vão nascer e
também com a dos que já morreram.
A Itália fez isso, Sr. Presidente,. e aquele não é
um país que desrespeita a democracia. Depois de
discutir por 10 anos a reforma da previdência, o
Congresso italiano ainda teve o cuidado de submetê-Ia a referendo popular. O povo então votou e houve uma reforma que equilibrou a necessidade de
progresso com a manutenção dos direitos.
Aqui, não. Parece que, neste momento, a única
entidade deste País que tem direito que deve ser
mantido é a moeda. Entretanto, os direitos relativos
à saúde e à educação são privatizados; segurança
não existe para ninguém; emprego é um eufemismo;
e agora retira-se do cidadão brasileiro, principalmente dos mais pobres, o direito à aposentadoria, o que
é profundamente lamentável.
Em respeito à Presidência da Casa, obedeço o
tempo a mim destinado e termino meu pronunciamento solicitando a todos os Deputados que ponham a mão na consciência, porque não podemos
realizar essa reforma em nome dos nossos eleitores,
que não nos elegeram para compor uma Assembléia
Constituinte.
Por isso, o PSB encaminha o voto ·sim" à proposta de referendo popular.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Esta
Presidência comunica aos Srs. Deputados que se
encontra !la parte dos fundos do plenário uma delegação de colegas Parlamentares de Moçambique, a
quem saudamos calorosamente com aplausos. (Palmas.)
O SR. VICENTE ANDRÉ GOMES - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. ExAa palavra.
.
O SR. VICENTE ANDRÉ GOMES (PSB - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior o nosso voto foi "sim".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em votação a Emenda Aglutinativa n2 38. Vamos à orientação dos partidos, por um minuto.
Corno vota o PSTU?
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O SR. L1NDBERG FARIAS' (PSTU - RJ. Sem
revisão do orador.)'- Sr. Presidente, a nosso 'ver,
essa é uma das emendas mais importantes a ser votada nesta Casa. Estamos tendo a possibilidade de
aprovar um referendo popular, e na~a mais justo,
tendo em vista a importância da matéria. Já que estamos votando a reforma da Previdência, que mexe
com direitos de trabalhadores e aposentados, nada
mais justo do que escutar a voz do povo, a voz dos
trabalhadores, a voz das ruas.
Concordo com a argumentação do Líder do
PSB, Deputado José Pinotti: não fomos eleitos
Deputados Constituintes. Por isso, é fundamental
um referendo popular para que os trabalhadores brasileiros dêem sua opinião sobre a reforma previdenciária.
O PSTU não pode votar de outra maneira: estamos em obstrução, mas votaremos "sim", depois
de atingido o quorum.
O SR. SERGIO AROUCA (PPS - RJ. Sem revisão do orador.) - Sr.' Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, entendemos que a revolução científica e
tecnológica que se verifica neste final de século não
está simplesmente alterando o mundo do trabalho,
mas também possibilitando novas formas de relações políticas. A tecnologia hoje disponível para a apuração de eleições permite, ~e uma forma concreta, o
aumento da democracia na sua forma de participação direta. Assim, propuse~os ao Presidente Fernando Henrique Cardoso, quando da discussão da
proposta de reeleição, que, quando aprovada, fosse
feita uma mudança substantiva na política brasileira
no que diz respeito ao referend\o.
Naquele momento, o Presidente não teve a coragem de assumir o referendo e caiu na moeda de
troca, num ponto sem retomo.,.Femando Henrique
Cardoso perdeu o processo que estava fazendo
exatamente no momento em que aceitou a reeleição
sem referendo, pois essa forma de democracia direta vai cada vez mais incrementar a democracia modema do final do século.
I
Por isso, consideramos existir aqui uma questão de método, que este Govemo perdeu: perdeu
quando não fez o referendo para a reeleição; perdeu
quando caiu na troca fácil; perdeu quando foi sócio
da truculência do PMDB, e está perdendo de uma
forma precisa até seu próprio pasSado, por uma
questão de método.
Nesse sentido, Sr. Presidente, vamos apoiar
essa emenda, pois existe possibilidade, ainda, de
uma recuperação. Reforma-se a Previdência, mas
submete-se a reforma a um referendo, para que,
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cada vez mais, a democracia direta ilumine este
Pafs.
O PPS vota "sim", mas está em obstrução.
A SRA. JANDIRA FEGHALI (PCdoB - RJ.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, votamos
a favor da emenda do Deputado José Pinotti, que
considero um instrumento da mais elevada qualidade para a questão da democracia neste Pafs.
Aliás, pautamo-nos em exemplos internacionais, pois em vários pafses emendas de maior valor,
que impliquem mudanças estruturais da polftica, são
levadas a referendo. Considero que a refonna da
Previdência, principalmente diante das votações que
aqui têm sido feitas, onde a maioria não é obtida por
uma concordância ideológica com o novo modelo,
precisaria ir à opinião pública para obter esse referendo. A democracia indireta, representativa, nos
moldes em que tem sido praticada, está sendo insuficiente para trazer ao texto constitucional a opinião
da maioria da sociedade brasileira.
Além disso, resgato aqui o segundo argumento do Deputado José Pinotti, quando apresenta este
Congresso como Poder derivado. Por isso, precisaria submeter as alterações constitucionais à opinião
pública.
Portanto, o PCdoB vota "sim" ao referendo,
mas se manterá em obstrução até ser atingido o
quorum.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O
PCdoB está em obstrução. Atingido o quorum, vota
"sim".
O SR. PAUDERNEY AVELlNO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. E~ a palavra.
O SR. PAUDERNEY AVELlNO (PFL - AM.
Sem revisão do orador.)Sr. Presidente, na votação
anterior meu voto é "não".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
votam os demais Líderes?
O SR. FERNANDO LOPES (PDT - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT entende
que todo esse processo da refonna da Previdência
está maculado por uma série de iniciativas que têm
vindo a público, em que o Executivo tem tentado, e
conseguido, modificar votos de Deputados e influenciar a decisão do Plenário.
O Presidente Fernando Henrique Cardoso não
foi eleito explicitando que tipo de refonna da Previdência pensava implementar em nosso Pafs. Essa
matéria é polêmica e atinge o conjunto dos brasileiros. Por isso mesmo, não podemos aceitar que tão-
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somente o Congresso Nacional decida sobre questões que afetam a vida de cada um.
O Governo Federal alardeia, assim como a
base governista, que a população quer reformas, e
também quer a reforma da Previdência. Ora, se a
população quer isso, por que não submeter o que
aqui for aprovado ao referendo?
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PDT, nobre Deputado?
O SR. FERNANDO LOrES - Por que não ouvir, então, a voz da população? Af, vamos saber
quem realmente tem razão. Que a população quer
reformas, quer; mas não esse simulacro de reforma,
que representa apenas a perda de direitos pelos trabalhadores.
Por isso, o PDT se encontra, no momento, em
obstrução, e votará "sim" se o quorum for atingido.
O SR. LUIZ BUAIZ (PL - ES. Sem revisão do
orador.) - A Liderança vota "não" e libera a bancada,
Sr. Presidente. "
O SR. JOSÉ PINOTTI (PSB - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, em acréscimo, faço
apenas duas perguntas aos Deputados presentes.
Gostaria que S.Exas. me ouvissem e as respondessem para si próprios.
Primeira pergunta: por que aplaudimos, louvamos e aprovamos a instituição do referendo e do
plebiscito, apresentada aqui pelo Deputado Almino
Affonso, e agora não vamos aplicá-Ia?
A ségunda pergunta é tão simples quanto a primeira: qual a razij.o pe@ qual terfamos qualquer receio de submeter ao povo decisões nossas que mexem com a vida dos 150 milhões de brasileiros que
nos puseram aqui?
O PSB vota "sim" e se considera em obstrução
até que o quorum seja obtido.
O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Pa'1ido dos Trabalhadores entende que essa é, sem dúvida, uma
das emendas aglutinativas mais importantes.
O Governo tem alardeado desde 1995, quando
essa emenda chegou ao Congresso Nacional, que a
população brasileira concorda com sua proposta de
refonna da Previdência Social. E não faltaram oportunidades em que o Governo procurou esclarecer,
de seu ponto de vista, o que representa essa refor-'
ma.
Então, por que agora não legitimar o que o
Congresso Nacional vier a decidir mediante um referendo popular? Se é verdade que o povo quer a reforma da Previdência, quer que o sistema previden-
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ciário seja efetivamente modificado, por que então
não ouvir isso diretamente da própria população?
Aliás, esse tema mexe não apenas com os 150
milhões de brasileiros que hoje estão vivos, mas
também com toda uma geração que virá mais à frente. Então, se este Congresso efetivamente quisesse
sentir junto à população a correção de seu posicionamento, nada mais justo do que submeter essa reforma a um referendo.
É por tal razão que o PT votará a favor dessa
emenda e se declara neste momento em obstrução.
O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, encaminho o voto
·não·.
O SR. DARCfslO PERONDI (BlocoIPMDB-RS.
Sem revisão do orador.)Sr. Presidente, o PMDB
considera que esta Casa teve, sim, delegação do
povo para modificar a Constituição. Nós vivemos
numa democracia representativa. Além do mais, em
aprovando essa emenda, os efeitos da reforma só
se dariam para quem entrasse agora no mercado de
trabalho, o que arrebentaria completamente com o
sistema. O PMDB vota "não".
O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu me somo àqueles que reconhecem a importância de o Congresso
Nacional respeitar, ele próprio, as suas prerrogativas
constitucionais. Nada mais estamos aqui fazendo do
que cumprir com a nossa obrigação, reformulando o
sistema previdenciário brasileiro em benefício de
nossa sociedade.
A proposta constante desse destaque nada
mais é do que uma abdicação. Ela significa o Congresso Nacional - no caso, a Câmara dos Deputados
- abrir mão de prerrogativas que, com o esforço de
tantos ilustres Parlamentares, muitos deles das oposições, conquistamos em benefício da democracia
do País.
Por fim, parece-me mascarar o objeto desta
discussão compreendermos que apenas os futuros
contribuintes é que deveriam estar inseridos nessa
nova proposta, pois os seus efeitos fiscais são absolutamente necessários e urgentes para o País. Precisam<?s dizer, com absoluta clareza, que estamos
promovendo uma reforma previdenciária em benefício da sociedade brasileira, e o Congresso Nacional
tem de assumir, ele, sim, por meio de seus representantes, essa responsabilidade.
Por isso, o PSDB vota "não".
O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, creio que,
do ponto de vista democrático, o referendo popular
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deve ser utilizado apenas em determinados momentos, quando há uma questão mais polêmica. O Congresso Nacional abdicar do direito de legislar sobre
todas as matérias para fazer referendo popular seria
uma capitis diminutlo para este Poder. Não somos
contra o referendo popular quando as questões são
mais polêmicas. No entanto, no caso de uma reforma da Previdência Social ou administrativa, condição fundamental para que o País se modernize e
possamos defender o cidadão e a sociedade, e não
grupos ou corporações; e para que possamos dotar
o Estado de instrumentos úteis para enfrentar os
grandes desafios que estão por vir, seria um contrasenso abdicar da decisão do Congresso e fazer um
referendo popular. Além do mais, valer só daqui para
a frente, e não referendar tudo o que foi feito por
este Congresso, é outra contradição.
Por isso, Sr. Presidente, o Partido da Frente Liberal recomenda o voto ·não·.
O SR. RONALDO CEZAR COELHO (PSDB RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, encaminho o voto ·não·.
O SR. IVANDRO CUNHA LIMA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. E~ a palavra.
O SR. IVANDRO CUNHA LIMA (Bloco/PMDB
- PB. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
peço seja registrado o meu voto ·sim· na votação
anterior.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois
não. O Deputado Ivandro Cunha Lima votou "sim·.
O SR. HUMBERTO COSTA _ Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. E~ a palavra.
O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT está em
obstrução.
O SR. EFRAIM MORAIS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex!! a palavra.
.
O SR. EFRAIM MORAIS (PFL - PB. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação passada votei "não·.
O SR. PINHEIRO LANDIM (Bloco/PMDB - CE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior o meu voto foi "não·.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Presidência solicita a todos os Srs. Deputados que to-
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mem os seus lugares, a fim de ter início a votação
pelo sistema eletrônico.
Os Srs. Deputados que se encontram nas bancadas queiram registrar os seus códigos de votação.
Srs. Deputados, queiram selecionar os seus
votos.
Os Srs. Deputados que se encontram nas bancadasqueiram acionar o botão preto no painel até
que as luzes do posto se apaguem.
Os Srs. Deputados que ainda não registraram
os seus votos queiram fazê-lo nas bancadas que estiverem com as luzes acesas. O procedimento é o
mesmo dos postos avulsos: registrar o código de votação, selecionar o voto e apertar o botão preto.
Os Srs. Deputados que não registraram os
seus votos queiram fazê-lo nos postos avulsos.
O SR. CIRO NOGUEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex" a palavra.
O SR. CIRO NOGUEIRA (PFL - PI. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior
o meu voto foi ·não·.
A SRA. JANDIRA FEGHALI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex" a palavra.
A SRA. JANDIRA FEGHALI (PCdoB - RJ.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o está
em obstrução.
O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha
o voto "não·.
A SRA. MARIA ELVIRA (Bloco/PMDB - MG.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PMDB
encaminha o voto ·não·.
A SRA. JANDIRA FEGHALI (PCdoB - RJ.
Sem revisão da oradora.) - Sr. presidente, o pedoB
está em obstrução.
O SR. AYRTON XEREZ ( PSDB - RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota"
não".
O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha
o voto "não·.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL recomenda o voto ·não·.
O Partido da Frente Liberal recomenda o voto
·não·.
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O SR. AYRTON XEREZ (PSDB - RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
·não·.
A SRA. MARIA ELVIRA (Bloco/PMDB - MG.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PMDB
vota ·não".
A SRA. MARIA ELVIRt - Sr. Presidente, peço
.
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex" a palavra.
A SRA. MARIA ELVIRA (Bloco/PMDB MG.Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, na
votação anterior a Deputada Maria Elvira votou
·não·.
O SR. AYRTON XEREZ - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex" a palavra.
O SR. AYRTON XEREZ (PS(j)B - RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
·não·.
O SR. ALDO ARANTES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex!! a palavra.
O SR. ALDO ARANTES (PCdoB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de
aproveitar a oportunidade para formular um convite
aos Srs. Deputados, particularmente aos que compõem a Frente Parlamentar de Oposição. Na próxima sexta-feira às 9h, no auditório Nereu Ramos,
realizaremos um grande ato de abertura do Encontro
Nacional de Vereadores e Deputados Estaduais do
PCdoB. Estarão presentes o Sr. Presidente do PT,
José Dirceu, Luiz Inácio Lula dá. Silva, Leonel Brizola, Miguel Arraes e o Governador Cristovam Buarque.
Quero, em nome da Direção Nacional do
PCdoB, convidar para esse atq todos os Parlamentares, não só os do PT, do PDT, do PCdoB e do
PSB, mas de todos os partidos que integram conosco a grande Frente Política de Oposição ao Projeto
Neoliberal.
O SR. ODELMO rEÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex" a palavra.
O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha
o voto "não·.
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O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem reO SR. ODELMO LEAo - (PPB - MG. sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT está em
vis~q'Qo orador.) - Sr. Presidente, S,.ü e Srs.
obstrução.
Deputa.dps, o PPB encaminha o voto "não" e solicita a V. EX- infonnação sobre se vamos retomar
O SR. AGNELO QUEIROZ - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
as votações a partir das 16 horas.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A sesV. ExA a palavra.
são ordinária inicia-se às 14 horas, com o Pequeno
O SR. AGNELO QUEIROZ (PCdoB - DF. sem
e o Grande Expediente, e às 16 horas inicia-se a vorevisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação antação. Portanto, solicito aos Srs. Parlamentares que
terior, votei "sim".
não estejam em obstrução que registrem sua preO SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço
s~oçanp painel, a fim, de que às 16 horas possamos
a palavra pela ordem.
retomar a votarão.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço
V. Ex! a palavra.
a palavra pela ordem.
O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem r e v i - O SR. PRESIDENTE (Michel, Temer) - Tem
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha
V. Ex! a palavra.
_
. r', O SR. ODELMO'LEAO (PPB '- MG. Sem revio voto "não".
A SRA. JANDIRA: FEGHAlI (PCdoB - RJ.
são. do ~rad~r.) - ~~. Presidente, o PPB encaminha
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PCdoB
o vo~o não· e ~llClta a sua bancada que ma~ue
está em obstrução;
,
pre~ença no painel, para ret~mannos a votaçao a
O SR. DARCfslO PERONDI (BlocoIPMDB _
partir pas 16 horas. .
""
RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
O PPB encaminha o voto não.
PMDB convoca os seus Parlamentares- para compa~
-O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. sem rerecerem ao plenário.
visão tio orador) - Sr., Presidente, o PT encaminha o
O voto é "não".
voto "n~o"; ,
O SR. CLÁUDIO' ÓAJADÓ - -Sr. Presidente
. O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL -PE.
peço a palavra pela ordem.
-. ",~
Sem reyisão do or~dór) - Sr. Presidente, o PFL reO SR~PRÊSIDENTE (Michel 'Temer) ..::. Tem
comendao voto "nao" e faz um apelo.aos ~rs. ParlaV. Ex! a palavra.
mentarefl para qu.e venham ao plenáno, a fim de que
O SR. CLÁUDIO CAJADO (PFl- BA. Sem. re-,
possamos conclUir esta votação.
. _
visão do orador.) - Sr. Presidente, Da votação'ar)te~
_ O SR'"JOSé PI~OTTI (PSB ":' SP. s~~ reVISBO
rior, votaria "não".
.
-'. .
d??rador) - ~r. Presldent~,.o~artido SOCialista Brasllelro encaminha o voto Sim, apesar de es~ar.em
O SR SÉRGIOCARNEIRO- S P 'd :".,-,
.
, .. - .
" r. resl en,~:
obstrução, é lembra que o referendo é um apnmorapeço a palavra pelaordem~
. . _,
.- .,,'
mento do processo democrático. Não devemos ter
.
O SR. PRESIDENTE (Mlch~~}~mer)- Tem
medo da opinião dos cidadãos e cidadãs brasileiros.
V. ExB a palavra..
"
.
" .
, O .referendo e o plebiscito são formas de aprimora. _O SR. SÉRGIO CARN~IRO (PDT - BA. sem
mento democrático que devemos adotar para amarevlsao do orador.) -:- Sr. Preslden~~, o. PDT está em
durecer a nossa democracia e tomá~la real. A .reforobstrução.
. ._
.; '.
.
ma da Previdência é um excelente momento para
O SR. ODELMO LEÃO (PPI3 ,. MG. Sem revique isso aconteça, porque estamos mexendo com a
são do orador.) - Sr. Presidente,. o PPB encaminha
vida de 150 milhões de brasileiros sem ter delegação para isso. Na realidade, não fomos votados para
o voto "não" e indaga a V. Ex'. se retomaremos a
votação desta matéria,a partir das 16l;1oras. :
um Congresso Constituinte e esta,mos mexendo no
O SR. JOSÉ PINOTTI (PSB - SP. Sem revisão
art~ 52, uma cláusula pétrea da Constituição.
do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Socialista
' Portanto, o Partido Socialista Brasileiro recomenda aos Srs. Deputados que façam, um exame de
Brasileiro encaminha o voto "sim':, mas declara-se
em obstrução.
,
consciência, não tenham receio da opinião do povo
brasileiro e votem "sim", pelo referendo popular, que
O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço
é aprimorador do processo democrático. Lembro
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel- Temer)- Tem
também que votamos quase que por unanimidade,
V. Ex! a palavra.
no Congresso Nacional, a instituição dO referendo e
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do plebiscito. E agora não querermos aplicá-los é
O SR. JOSÉ' LUIZ CLEROT (Bloco/PMDB PB. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vourna forma hipócrita de atuar que, tenho certeza, não
se coaduna com o que se espera da Câmara ou, do
tação anterior meu voto foi MsimM.
Congresso Nacional.
O SR. PAULO LIMA (PFl- SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o meu voto na votação
Vamos usar o referendo. Não só fazer festa,
anterior foi MnãoM. '
mas votar com ele, votar por ele. Vamos, acima de
tudo, usá-lo, porque ele foi aprovado para isso.
O SR. COLBERT MARTINS - Sr. Presidente,
O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi':
peço a palavra pela ordem.
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
o voto Mnão M.
' V . Exi a palavra.
O SR.. COLBERT MARTINS (PPS - BA. Sem
O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re"
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PT enCOntra-se
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS vota
em obstrução.
,
·simMe, no momento, está em obstrução.
O SR. DARCfslO PERONDI (BloqOlPMOB O SR. ROMMEL FEIJÓ (PSDB - CE. Sem reRS. Sem revisão do orador.) - Sr. 'Presidente, o
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB encamiPMDB encaminha o voto "nãoM.
nha o voto MnãoMe convoca os Srs. Deputados para
,O SR. GERSON 'PERES - Sr. Presidente,
virem ao plenário.
peço a palavra pela ordem.
,,
O SR. DARCfslO PERONDI - Sr. Presidente,
" ,O SR. PRESIDENTE (MiChel Temer) - Tem
peço a palavra pela ordem.
V. EXª a palavra.
.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex'! a palavra.
O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, chamamos os
O SR. DARCfslO PERONDI (Bloco/PMDB Deputados que estão em seus gabinetes para virem
RS. SernreviSão do orador.) - Sr. Presidente, o
com" urgência ao, plenário, a fim 'de se completar. o
PMDB convoca os Srs. Parlamentares para compaquorum necessário para votarmos essa emendá fárecerem ao plenário. Há necessidade de quorum.
pidamente.
'
, O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden,O SR. HUMBERTO COSTA -'Sr.Pl'ésidentei
te, peço a palavra pela ordem.
peço a palavra pela ordem.
' O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
iO SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex'! a palavra.
V. ExB a palavra.
O SR. INocêNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
"O SR. HUMBERTO COSTA (PT ..:..PE. SemreSe":! revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
visão,do orador.) - Sr. Presidente; o PTestá em
da Frente Uberal recomenda o voto "nãoMe reitera o
obstrução.
,
apelo aos Srs. Parlamentares para que venham ime,O SR. ODELMO LEÃO (PPB .:... MG. Sem rij\ti.,
diatamente ao plenário, a fim de que possamos consão do orador.) -Sr. Presidente, o PPBvota ~nãoM.,
cluir esta votação. Votaram até agora 286 Srs. Parlamentares e precisamos atingir o quorum regimentai
. .'0 SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem repara votação de emenda constitucional, que é de
visão do orador.) - Sr. Presidente, convidamos qs
Deputados do PPB a que venham com urgência ao
308 votos.
'
O PFL recomenda o voto MnãoMe reitera o apePlenário para dar quorum.
"Ovoto é Mnão·.
lo aos Srs. Parlamentares para que venham imedia," O SR. DARCfslO PERONDI (BlocoIPMDB tamente ao plenário, para concluirmos esta votação.
RS; 'sem revisão do orador.) - Sr. Presidenté, o
O SR. JOSÉ PINOm (PSB - SP. Sem revisão
do orador.) - t;)r. Presidente, o Partido Socialista
PMDB convoca os Srs. Parlamentares, para que Yenham ao plenário e encaminha o voto Mnão·.
Brasileiro recomenda o voto ·sim·, para que haja
O SR. PAULO ROCHA (PT -pA. Sem revisIo
uma consulta ao.povo brasileiro sobre a reforma da
Previdência Social. Trata-se de uma cpisa muito
do orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos :TrabSlhasimples, um referendo popular, que vo~mos favoradores está em obstrução, para provocar uma maiOr
discussão sobre essa conceituação de democraCia.
velmente, por unanimidade, há poucas semanas.
O Partido Socialista Brasileiro está em obstruO SR. JOSÉ LUIZ CLEROT - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
" ç ã o e solicita aos Srs. Deputados que consultem
suas consciências, as suas bases e votem pelo refeO SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -Tem
V. Ex'apalavra.
rendo popular.
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..,rl',HUMBERTO COSTA (PT -, PE:~ tiem revisã,o do orador.) - Sr. Presidente, o PT encontra-se
em obstrução.
O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revisão do or~dor.) - Sr. Presidente, convidamos os
Deputados\ do PPB, Partido Progressista Brasileiro, que estão em seus gabinetes ou alnióçando, a
virem urgentemente ao plenário para dar quorum e
votar ·não· ao referendo. Já' ternos delegação para
votar pelo povo. Não precisamos devolver nada para
ele.
O SR. PAULO ROCHA (PT - PA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PT 'encontra-se em
obstrução. O povo votou nos peputados mas não
passou-lhes a soberania.
O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
da Frente Liberal recomenda o voto ·não· e reitera o
apelo aos Srs. Parlamentares para virem imediatamente ao plenário,a fim de que possamos atingir o
quorum regimental de 308 votos.
Já votaram 296; faltam apenas 12 Sr. Pariamentares para que possamos concluir a votação
desta matéria e dar prosseguimento à votação da reforma da Previdência. É a última votação desta sessão e, a partir das 14 horas, teremos outra sessão
da Câmara dos Deputados.
Portanto, reiteramos aos nobres pares o apelo
para virem ao plenário. O PFL, nesta votação, recomenda o voto "não·.
O SR. COLBERT MARTINS (PPS - BA. Sem
revisão do orador.) - O PPS recomenda o voto
·sim·, Sr. Presidente, e encontra-se em obstrução no
momento.
O SR. ALEXANDRE CARDOSO _ Sr. Presídente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Tem
V. Ex- a palavra.
O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, só quero
registrar a benevolência de V. EX«: faltam doze votos
e doze minutos; teremos um voto por minuto. Esta é,
realmente, uma estatística excepcional. Quero parabenizar V. ExA pela benevolência de defender o direito de os Deputados votarem no prazo de um voto
por minuto.
Quero apenas registrar os parabéns a V. Ex'
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Cumprimento V. ExJl pela persistência da sua luta.
O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, faltam só dez
Deputados.

O SR. FERNANDO FERRO (PT - PE. Sem revisão do orador.) -·Sr. Presidente, nos IfItimos dias,
tem-se verificado a presença de 410 a 415 Parlamamares nesta Casa em quase todas as votações.
É uma estranha coincidência que, após as denúncias envolvendo ·pianistas·, tenha havido um refluxo
da presença de Parlamentares neste plenário. Acho
que ternos alguns indícios para desconfiar do comportamento de alguns Parlamentares, porque tem-se
sucedido uma presença entre 400 e 415 Parlamentares nesta Casa.
Acho que é hora de chamar à responsabilidade
o conjunto dos 513 membros deste Parlamento 'para
promover as votações necessárias.
O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, chama-se a isso
dem1ncia vazia.
O SR. DARCrSIO PERONDI (Bloco/PMDB _
AS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, é só
para reforçar sua observação anterior quanto à nãologicidade da Oposição. Ela apresentou uma emenda, que foi discutida e teve espaço. Quero refor,Çar o
que V. ex- fez ao convidar a Oposição a votar.,
Ao mesmo tempo, o fluxo se mantém, ,e os
Deputados do PMDB estã,o se deslocando de"seus
gabinetes.. É importante que eles venham, mas' faço
aqui o reforÇo à observação: a Oposição deve ser lógica. Se a emenda é lógica à válida, vamos votar.
O SR. PAULO ROCHA _ Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.'
,
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) ;- Tem
V. Ex' a palavra.
,
O SR. PAULO ROCHA,(PT - PA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT está ,em obstrução.
O SR. GERSON PERES· - Sr. P~sidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Micbel Temer) - Tem
V. Ex' a palavra.
O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revisão do orador.) - Srs. Deputados, podem pedir,Rcença ali, que a esquerda está obstruihdo o can~~ para
votar. O Deputado Roberto Campos quer votar. O
PT está em obstrução, mas não pode ficar impedindo a passagem dos que querem votar.
O SR. PAULO ROCHA (PT - PA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o problema do País não
é a Oposição. Problema é a constituição e distribuição dos Ministérios.
O SR. UDSON BANDEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
O SR. AGNELO QUEIROZ (PCdoB - DF. Sem
.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, atingido o quoO SR. UDSON BANDEIRA (BlocoIPMOB rum. o PCdoB orienta a bancada a votar "sim". pelo
referendo popular.
TO. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidentê~ navotação anterior. votaria "não".
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
A SRA. JANDIRA FEGHALI- Sr. Presidente.
Sem revisão dó orador.) - Sr. Presidente. o Partido
peço a palavra pela ordem.
da Frente Liberal recomenda o voto "não".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Sem reV. EX- a palavra.
visão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos Trabal~d?r~s. após atingido o quorum, encaminha o
A SRA. JANDIRA FEGHALI (PCdo~ - F\J.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, à.~ingido
voto sim.
Ê
.
O SR. INOC NCIO OLIVEIRA (PFL' - PE.
o qUorum, o PCdoB vota "sim".
O SR. COLBERT MARTINS (PPS _ BA~ :Sem
Sem revisã? do orador.) - Sr. Pres~d:nt:, o Partido
da Frente Liberai recomenda o voto nao.
revisão do orador.) - Atingido o quorum, lamenta~
velrnente enterrado o referendo popular, o PPS vota
. _ ~ SR. WALTER PIN~EIRO (PT - ~A. Sem re.sim•• Sr. Presidente.
'.
VlsaO do orador.) - Sr. PreSidente, o Partido dos TraO SR. SÉRGIO CARNEIRO (PDT -sA: Sem
balhadores encaminha o voto "~im". .
revi~ão do orador.) - Sr. Presidente, 'atinQil:io'ó quo.' O SR. PRE~I~ENTE (~IChel Temer) - Todos
rum, o PDT vota "sim".
, , o s Srs. Deputados Ja votar~m.
, O SR. PAULO ROCHA (PT _ PA. Sem reviSão
Vou, encerrar a votaçao: (Pausa.)
. ,'. .
O"
" '.
Esta encerrada a votaçao.
do orador.) - Sr. PreSidente, a ba~cada do Partido
O SR. PRESIDENTE (MO h I T
) - V
dos Trabalhadores passa a votar "sim".
_IC. e emer
ou
O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. SelTl reviprocla;;~1R~~~ado da votaçao.
SãO'tdO" o~~or.) - Sr. Presidente. o PPB encaminha
Sim
:. 129
o vo o nao.
N253
'O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)- Vamos
ao
.: .
V.

ex- a palavra.

r~~idam?~t~.

ence~rar~ s~ssão' ant~s

Pois vou_
votar
do Horano de iniCIO da sessao ordlnána. ,
O SR. PAULO ROCHA - Sr. Presidente. peço
a palavra pela ordem.
.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. EX- a palavra.
.
O SR. PAULO ROCHA (PT - PA. Sem r~visão
do orador.) - Sr. Presidente. tenha uma terta pa':'
ciência com os votos da Oposição.
'
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -Tê-Iaei.
O SR. ÁLVARO GAUDÊNCIO NETO - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
'0 SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V.
a palavra.
SR. ÁLVARO GAUDÊNCIO NETO '(PFLPB. 'sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. na
taçãó anterior. votei "não".
. .
O SR. JOSÉ MACHADO - Sr. Presidente,
peço a· palavra pela ordem.
-O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex' a palavra.
O SR. JOSÉ MACHADO (PT - SP. Sem révi~
são do orador.) - Sr. Presidente. o Partido dos Trabalhadores vota "sim".

exa

vo-

~~:~~~~~::::38:

É rejeitada a Emenda Aglutinativa n2 38.
VOTARAM OS SEGUINTES SENHORES DEPUTADOS:
Roraima
Alcaste Almeida - Bloco/PMDB - Não
Francisco Rodrigues - PTB - Não
Luís Barbosa - PPB - Não
Roberto Araújo - PPB - Não
Salomão Cruz - PSOB - Não
Amapá
. Antonio Feijão - PSOS - Não
Eraldo Trindade - PPB - Sim
Fátima Pelaes - PSDB - Não
Gervásio Oliveira - Bloco/PDT - Sim
Munlo Pinheiro - PFL - Ab~tenção
Raquel Capiberibe\- PSB-'Sim
Sérgio Barcellos - PFL - Não
Valdenor Guedes - PPB - Sim '
Pará
Anivaldo Vale - PSDB - Não
Antonio Brasil- BlocolPMOB - Sim
Asdrúbal Bentes - Bloco/PMDB - Não
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Benedito Guimarães - PPB - Não
Elcione Barbalho - Bloco/PMDB - Sim
Geraldo Pastana - Bloco/PT - Sim
Gerson Peres - PPB - Não
Giovanni Queiroz - Bloco/PDT - Sim
Hilário Coimbra - PSDB - Não
José Priante - Bloco/PMDB - Não
Mário Martins - Bloco/PMDB - Não
Olávio Rocha - PSDB - Não
Paulo Rocha - Bloco/PT - Sim
Socorro Gomes - Bloco/PCdoB - Sim
Vic Pires Franco - PFL - Não.
Amazonas
Arthur Virgílio - PSDB - Não
Euler Ribeiro - PFL - Não
João Thomé Mestrinho - Bloco/PMDB - Sim.
José Melo - PFL - Não
Luiz Fernando - PPB - Não
Paudemey Avelino - PFL - Não
Rondônia
Confúcio Moura - Bloco/PMDB - Não
Eurípedes Miranda - Bloco/PDT - Sim
Expedito Júnior - PFL - Não
Moisés Bennesby - PSDB - Não
Odaisa Femandes - PSDB - Não
Acre
Carlos Airton - PPB - Sim
Célia Mendes - PPB - Sim
Chicão Brígido - Bloco/PMDB - Não
Emílio Assmar - PPB - Não
Osmir Lima - PFL - Não
Regina Lino - Bloco/PMDB - Não
Zila Bezerra - PFL - Não
Tocantins
Antonio Jorge - PFL - Não
Osvaldo Reis - PPB - Não
Udson Bandeira - Bloco/PMDB - Não
Maranhão
Alberico Filho - Bloco/PMDB - Não
César Bandeira - PFL - Não
Costa Ferreira - PFL - Não
Haroldo Sabóia - Bloco/PDT - Sim
Magno Bacelar - PFL - Não
Pedro Novais - Bloco/PMDB - Não
Ceará
Aécio de Borba - PPB - Não

Amon Bezerra - PSDB - Não
Edson Silva - PSDB - Não
Firmo de Castro - PSDB - Não
Gonzaga Mota - Bloco/PMDB - Abstenção
José Linhares - PPB - Não
José Pimentel- Bloco/PT - Sim
Leonidas Cristino - PPS - Sim
Nelson Otoch - PSDB - Não
Pinheiro Landim - Bloco/PMDB - Não
Raimundo Gomes de Matos - PSDB - Não
Roberto Pessoa - PFL - Não
Rommel Feijó - PSDB - Não
Ubiratan Aguiar - PSDB - Não
Vicente Arruda - PSDB - Não
Piauí
Ari Magalhães - PPB - Não
Ciro Nogueira - PFL - Não
Felipe Mendes - PPB - Não
João Henrique - Bloco/PMDB - Não
Paes Landim - PFL - Não
Rio Grande do Norte
Ana Catarina - Bloco/PMDB - Não
Augusto Viveiros - PFL - Não
Betinho Rosado - PFL - Não
Cipriano Correia - PSDB - Não
Henrique Eduardo Alves - Bloco/PMDB - Não
João Faustino - PSDB - Não
Ney Lopes - PFL - Não
Paraíba
Álvaro Gaudêncio Neto - PFL - Não
Armando Abílio - Bloco/PMDB - Não
Efraim Morais - PFL - Não
Enivaldo Ribeiro - PPB - Não
Gilvan Freire - PSB - Sim
Ivandro Cunha Lima - Bloco/PMDB - Não
José Luiz Clerot - Bloco/PMDB - Não
Ricardo Rique - Bloco/PMDB - Não
Roberto Paulino - Bloco/PMDB - Não
Wilson Braga - PSDB - Não
Pernambuco
Álvaro Ribeiro'- PSB -'Sim
ANTONIO GERALDO - PFL - Não
Femando Ferro - Bloco/PT - Sim
Femando Lyra - PSB - Sim
Gonzaga Patriota - PSB - Sim
Humberto Costa - Bloco/PT - Sim
Inocêncio Oliveira - PFL - Não
José Jorge - PFL - Não
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José Mendonça Bezerra - PFL - Não
José Múcio Monteiro - PFL - Não
Luiz Piauhyliuno - PSDB - Não
Mendonça Filho - PFL - Não
Nilson Gibson - PSB - Sim
Pedro Correa - PPB - Não
Ricardo Heraclio - PSB - Sim
Roberto Fontes - PFL - Não
Severino Cavalcanti - PPB - Sim
Silvio Pessoa - BlocolPMDB - Não
Vicente André Gomes - PSB - Sim
Wilson Campos - PSDB - Não .

Manoel Castro - PFL - Não
Mário Negromonte - PSDB - Não
Nestor Duarte - PSDB - Não
Pedro Irujo - BlocolPMDB - Não
Roberto Santos - PSDB - Não
Roland Lavigne - PFL - Não
Sérgio Carneiro - Bloco/PT - Sim
Simara Ellery - Bloco/PMDB - Não
Ursicino Queiroz - PFL - Não
Walter Pinheiro - Bloco/PT - Sim
Minas Gerais
Ademir Lucas - PSDB - Não
Aécio Neves - PSDB - Não
Antonio do Valle - Bloco/PMDB - Não
Aracely de Paula - PFL - Não
Armando Costa - Bloco/PMDB - Sim
Bonifácio de Andrada - PSDB - Não
Danilo de Castro - PSDB - Não
Elias Murad - PSDB - Não
Eliseu Resende - PFL - Não
Francisco Horta - PFL - Não
Genésio Bernardino - Bloco/PMDB - Não
Herculano Anghinetti - PPB - Não
Ibrahim Abi-Ackel- PPB - Não
Israel Pinheiro - PTB - Não
Jaime Martins - PFL - Não
Joana Darc - Bloco/PT - Sim
João Fassarella - Bloco/PT - Sim
João Magalhães - Bloco/PMDB - Não
José Santana de Vasconcellos - PFL - Não
Lael Varella - PFL - Não
Leopoldo Bessone - PTB - Não
Márcio Reinaldo Moreira - j:lPB - Não
Marcos Lima - BlocolPMDB - Sim ,
Maria Elvira - Bloco/PMDB - Não
Mário de Oliveira - PPB - Não
Maurício Campos - PSDB - Não
Mauro Lopes - Bloco/PMDB - Não
Mareio Rodrigues - PSDB - Não
Neif Jabur - Bloco-PMDB Não
Odelmo Leão - PPB - Não
Paulo Delgado - Bloco/PT - Sim
Paulo Heslander - PTB - Não
Philernon Rodrigues - PTB - Não
Roberto Brant - PSDB - Não
Romel Anizio - PPB - Não
Ronaldo Perim - Bloco-PMDB - Não
Sandra Starling - Bloco-PT - Sim ,
Saraiva -:-....Felipe - Bloco/PMDB - Absten-

Alagoas
Augusto Farias - PFL - Não
Benedito de Lira - PFL - Abstenção
Fernando Torres - PSDB - Não
José Thomaz Nonõ - PSDB - Abstenção
Talvane Albuquerque - PFL - Não
Sergipe
Adelson Ribeiro - PSDB - Não
José Teles - PPB - Sim
Marcelo Déda - BlocolPT - Sim
Messias Góis - PFL - Não
Pedro Valadares - PSB - Sim
Bahia
Alcides Modesto - Bloco/PT - Sim
Aroldo Cedraz - PFL - Não
Cláudio Cajado - PFL - Não
Colbert Martins - PPS - Sim
Coriolano Sales - Bloco/PDT - Sim
Domingos Leonelli - PSB - Sim
Eujácio Simões - PL - Não
Félix Mendonça- PTB - Não
Geddel Vieira Lima - BlocolPMDB - Não
Haroldo Lima - Bloco/PCdoB - Sim
Jaime Fernandes - PFL - Não
Jairo Azi - PFL - Não
Jairo Cameiro - PFL - Não
João Almeida - PSDB - Não
João Carlos Bacelar - PFL - Não
Jonival Lucas - PFL - Não
José Carlos Aleluia - PFL - Não
José Lourenço - PFL - Não
José Rocha - PFL - Não
Leur Lomanto - PFL - Não
Luís Eduardo - PFL - Não
Luiz Alberto - BlocolPT - Sim
Luiz Braga - PFL - Não
Luiz Moreira - PFL - Não
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Silas Brasileiro - Blco-PMDB - Não
Silvio Abreu - Bloco-PDT - Sim
Tilden Santiago - Bloco-PT - Sim
Wagner do Nascimento - PPB - Não
Zaire Rezende - Bloco-PMDB - Sim

Espfrito Santo
Adelson Salvador - Bloco-PMDB - Sim
EtevaIda Grassi de Menezes - BIoco-PMDB - Não
Feu Rosa - PSDB - Sim
João Coser - Bloco/PT - Sim
Luiz Buaiz - PL - Não
Luiz Durão - PFL - Não
Marcus Vicente - PSDB - Não
Nilton Baiano - PPB - Não
Rita Camata - Bloco-PMDB - Sim
Roberto Valadão - Bloco/PMDB - Não

Rio de Janeiro
Alcione Athayde - PPB - Não
Aldir Cabral- PFL - Não
Alexandre Cardoso - PSB - Sim
Ayrton Xerez - PSDB - Não
Candinho Mattos - PSDB - Não
Carlos Alberto Campista - PFL - Não
Carlos Santana - Bloco-PT - Sim
Eurico Miranda - PPB - Não
Fernando Gonçalves - PTB - Nãc
Fernando Lopes - Bloco-PDT- Sim
Francisco Silva - PPB - Sim
Itmar Serpa - PSDB - Não
Jair Bolsonaro - PPB - Sim
Jandira Feghali - Bloco-PCdoB - Sim
João Mendes - PPB - Não
Jorge Wilson - Bloco-PMDB - Não
José Mauricio - Bloco-PDT -Sim
Laprovita Vieira - PPB - Não
Lima Netto - PFL - Não
Lindberg Farias - PSTU - Sim
Marcia Cibilis Viana - Bloco-PDT - Sim
Mareio Fortes - PSDB - Não
Maria da Conceição Tavares - Bloco-PT - Sim
Milton Temer - Bloco-PT - Sim.
Miro Teixeira - Bloco-PDT -Sim
Moreira Franco - Bloco-PMDB - Não
Osmar Leitão - PPB - Sim
Roberto Campos - PPB - Não
R9berto Jefferson - PTB - Não
Ronaldo Cezar Coelho - PSDB - Não
Ronaldo Santos - PSDB - Não
Rubem Medina - PFL - Não
Sérgio Arouca - PFL - Sim
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Simão Sessim - PPB - Sim
São Paulo
Adhemar de Barros Filho - PPB - Não
Alberto Goldman - PSDB - Não
Aldo Rebelo - Bloco-PCdoB - Sim
Aloysio Nunes Ferreira - PSDB - Não
Antonio Carlos Pannunzio - PSDB - Não
Arlindo Chinaglia - Bloco-PT - Sim
Arnaldo Faria de Sá - PPB - Sim
Arnaldo Madeira- PSDB - Não
Ary Kara - PPB - Sim
Carlos Apolinário - Bloco-PMDB - Não
Carlos Nelson - Bloco-PMDB - Não
Celso Russomanno - PPB - Não
Corauci Sobrinho - PFL- Sim
Cunha Bueno - PPB - Sim
Dalila Figueiredo - PSDB -Sim
De Velasco - Bloco-PRONA - Não
Edinho Araújo - Bloco-PMDB- Não
Eduardo Gorge - Bloco-PT- Sim
Fernando Zuppo - Bloco-PDT - Sim
Helio Bicudo - Bloco-PT - Sim
Ivan Valente - Bloco-PT - Sim
Jair Meneguelli - Bloco-PT - Sim
João Mellão Neto .... PFL - Não
João Paulo - Bloco-PT - Sim
Jorge Tadeu Mudalen - PPB - Não
José Augusto - PPS - Sim
'José Coimbra - PTB - Sim
José de Abreu':" PSDB - Não'
José Genoíno - Bloco-PT - Sim
José Machado - BlocolPT ...: Sim
José Pinotti - PSB - Sim
Jurandyr Paixão - PPB - Não
Koyu lha - PSBD - Não
Lamartine Posella - PPB - Não
Luciano Zica - BlocolPT - Sim
Luiz Eduardo Greenhalgh - BlocolPT - Sim
Luiz Gushiken - BlocoIPT - Sim
Luiz Máximo - PSDB - Não
Maluly Netto - PFL - Sim
Marcelo Barbieri - BlocolPMDB - Sim
Marta Suplicy - BlocolPT ..,; Sim
Maurício Najar - PFL - Não
Michel Temer - Bloco/PMDB - Abstenção
(Art.
17, § 12 do RICD)
Nelson Marquezelli - PTB - Não
Paulo Lima - PFL - Não
Pedro Yves - PPB - Sim
Robson Tuma - PFL - Não
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Salvador Zimbaldi - PSDB - Não
Silvio Torres - PSDB - Não
Tuga Angerami - PSDB - Sim
Ushitaro Kamia - PPB - Não
Vadão Gomes - PPB - Não
Vicente Cascione - PTB - Sim
Wagner Rossi - BlocolPMDB - Não
Wagner Salustiano - PPB - Não
Welson Gasparini - PSDB - Não
Zulaiê Cobra - PSDB - Sim

.Mato Grosso
Antonio Joaquim - PSDB - Não
Murilo Domingos - PTB - Não
Pedro Henry ~ PSDB - Não
Rodrigues Palma - PTB - Não
Tetê Bezerra -Bloco/PMDB - Não
Welinton Fagundes - PL - Não

bis.rito Federal
Agnelo Queiroz - BlocolP,CdoB - Sim
Augusto Carvalho - PPS - Sim
Benedito Domingos - PPB - Não
Chico Vigilante - Bloco/PT - Sim
Jofran Frejat - PPB - Não
Maria Laura. - Bloco/PT - Sim
Osório Adriano - PFL - N~o

" , Goiás
Aldo Arantes"': BlocolPCdoB - Sim
Jovair Arantes ~ PSDB - Não
Maria Valadão - PTB - Não
Nair Xavier Lobo - Bloco/PMDB - Não'
Orcino Gonçalves - BlocolPMDB - Não
Pedro Canedo - PL - Sim
Pedro Wilson -:- Bloco/PT '- Sim
Roberto Balestrà - PPB - Não
Rubens Cosac - BlocolPMOB - Não
Sandro Mabel- BlocolPMDB - Não
. I

Mato Grosso do Sul

Dilso Sperafico ~ PSDB - Não
Flávio Derzi - PPB - Sim
Marçal Filho - PSDB - Não
Marilu Guimarães - PFL - Não
Marisa Serrano - PSDB - Não
Nelson Trad - PTB - Não
Oscar Goldoni - BlocolPMDB - Sim

Paraná
Aberlado Lupion - PFL - Não
Affonso Camargo - PFL - Não
Alexandre Ceranto - PFL - Não
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Antônio Ueno - PFL - Não
Basilio Villani - PSDB - Não
Chico da Princesa - PTB - Não
Dilceu Sperafico - PPB :.:. Não
Djalma de Almeida Cesar - Bloco/PMDB Não
Fernando Ribas Carli - PPB - Não
Flávio Ams - PSDB - Sim
João Iensen - PPB - Não
José Borba - PTB - Não
Luciano Piz~3tto - PFL - Não
Luiz Cárlos Hauly - PSDB - Não
Maurício Requião - Bloco/PMDB - Sim
Max Rosenmann - PSDB - Não
Moacir Micheletto - Bloco/PMDB - Não
Nedson Micheletti - Bloco/PT - Sim
Nelson Meurer - PPB - Não
Odílio Balbinotti - PSDB - Não
Padre Roque - Bloco/PT - Sim
Paulo Cordeiro - PFL - Não
Renato Johnsson - PSDB- Não
Ricardo Barros - PPB - Não
Ricardo Gomyde - BlocolPCdoB - Sim
Valdomiro Meger - PFL - Não

Santa Catarina
Dércio Knop - BlocolPDT - Sim'
Hugo Biehl- PPB - Não
Mário Cavallazzi - PPB - Não
Milton Mendes - Bloco/PT - Sim
Paulo Bauer - PFL - Não
Valdir Colatto - Bloco/PMDB - Sim
Rio Grande do Sul
Adão Pretto - Bloco/PT - Sim
Adroaldo Streck - PSDB - Não
Adylson Motta - PPB - Sim
Aiton Dipp - Bloco/PDT - Sim
Augusto Nardes - PPB - Sim
Carlos Cardinal- Bloco/PDT - Sim
Darcísio Perondi - Bloco/PMDB - Não
Enio Baccl- BlocolPDT - Sim
Ezídio Pinheiro - PSDB - Sim
Fetter Junior --: PPB - Sim
Germano Rigotto -,BlocolPMDB - Sim
Jair Soares - PPB - Sim
Jarbas Lima - PPB - Sim
Luís Roberto Ponte - BlocolPMDB - Não
Lui, Mainardi - Bloco/PT "- Sim
Miguel Rossetto - BlocolPT - Sim
Nelson Hartes - BlocolPMDB - Sim
Nelson Marchezan - PSDB - Não
Odacir Klein - Bloco/PMOB - Não
Oswaldo Biolchi - PTB - Não
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Paulo Paim - BlocolPT':" Sim
PalJlo Ritzel- BlocoIP-MDB -"'Não
Renan Kurtz - BiocõiPDT - Sim
Valdeci Oliveira - BIocoIPT - Sim
Wilson Cignachi - BlocoIPMDB - Não
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Fica
adiada a continuação da votação do Substitutivo
do Senado Federal à Proposta de Emenda à
Constituição n!! 33-1195, para a próxima sessão deliberativa.
O SR. WALDOMIRO FIORAVANTE - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex!l a palavra.

O SR. WALDOMIRO FIORAVANTE (PT - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero registrar meu voto ·sim·.
O SR. HERMES PARCIANELLO (BlocoIPMDB
- PRo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu
voto foi ·sim·.
VI- ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)- ,Naáa
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -

COMPARECEM MAIS OS SENHORES:
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PSDB;Henrique Eduardo Alves -

Bloco-PMDB;

J~o Faustino - PSDB; Ney Lopes - PFL

Paraíba
Adauto Pereira - PFL; Álvaro Guadêncio Neto
-PFL; Armando Abílio - Bloco-PMDB; Enivaldo Ribeiro - PPB; Gilvan Freire - PSB; Ivandro Cunha
Uma - BIoco-PMDB; José Aldemir - Bloco-PMDB;
José: Luiz' Clerot - Bloco-PMDB; Ricardo Rique BIoco-PMDB; Roberto'Paulino.." .Bloco-PMDB; Wilson Braga - PSDB. ,

Pernamt)úco
Álvaro Ribeiro - 'PSB; ANTONIO GERALDO
- PFL; Fernando Ferro - .Bloco-PT; Fe.rnando
Lyra '- PSB; Gonzaga Patriota - PSB; Humberto
Co~ta - Bloco-PT;· InocênCio Oliveira - PFL;
~oão Çolaço~.,.... ~SB;José Jorge - PFL;. José
Mendonça Bezerra - PFL; José Múcio Monteiro
- PFL; Luiz Piauhy/ino- PSDB; Mendonça Filho
..... PFL; Pedro Corr.ea - PP,B; Ricardo H~,ráclio PSB; Roberto Fontes' - PFL; Salatiel Carvalho PPB; 'Silvio Pessoa - BIOco-PMDB; Vicente An,~ré Gomes - PSB; Wilson .Campos - PSDB;
Wolney Queiroz - Bloco/PDT.
,.

.

Altigoas

, '. , . 'Augústo Farlás'::' PFl-; Ben.edJto de Lirá ':-.PFL;
Ceci Cunha - PSDB; Fernando Torres...; 'PSDB;
José Costa - PSD; José,Thomaz Nonô - PSDB; Talvane Albuquerque - PFL.: .

.. Sergipe
Ceará
Amon Bezerra - PSDB; Edson Silva' 'PSDB; Firmo de Castro - PSDB; Gonzaga
Mota - Bloco-PMDB; Inácio Arruda - BlocoPCdoB; José linhares - PPB;José Pimentel Bloco-PT; LeOnidas Cristino - PPS; Nelson
Otoch - PSDB; Paes de Andrade - BlocoPMDB; Paulo Lustosa - Bloco-PMDB; Pinheiro
Landim - Bloco-PMDB; Raimundo Gomes de
Matos - PSDB; Roberto Pessôa'- PFL; Rommel Feijó - PSDB; Vicente Arruda - PSDB.
Piaur
Ari Mflgalhães - PPB; B. Sá - PSDB; Ciro Nogueira - PFL; Felipe Meneies - PPB; João Henrique
- Bloco-PMDB; Júlio César - PFL; Paes Landim PFL.

Rio Grande do Norte
Ana Catarina'" Bloco-PMDB; Augusto Viveiros
- PFL; Betinho Rosado - PFL; Cipriano Correia -

, Adelson Ribeiro':... PSDB; Carlos Mágno ...: PFL;
José Teles - PPB; Marcelo lDéda - Bloco-PT; Messias Gois- PFL; pedro Valadares - PSB.
Bahia
Alcides Modesto - Bloco-PT; Aroldo Cedraz
- PFL; Claudio Cajado - PFL; Colbert Martins PPS; Coriolano ,Sales - Bloco-PDT; Domingos
Leonelli - PSB; Eujácio Simões - PL; Félix Mendonça - PTB; Geddel Vieiréil Lima' - BlocoPMDB; Haroldo Lima - Bloco-pedoS; Jaime Fernandes - PFL; Jairo Azi - PFL; Jairo Cámeiro PFL; Jaques Wagner - Bloco-PT; João Almeida
- PSDB; João Carlos Bacelar - PFL;J oão Leão
.... PSDB; Jonival Lucas - PFL; José Carlas Aleluia - PFL; José Lourenço - PFL; José Rocha PFL; Leur Lomanto - 'PFL; Luís Eduardo - PFL;
Luiz Alberto - Bloco-PT; Luiz Braga - PFL; Luiz
Moreira - PFL; Manoel Castro '- PFL; Mario Negromonte - PSDB; Nestor Duarte - PSDB; Pedro
I~jo - Bloco-PMDB; Prisco Viana - PPB; Rober-
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to Santos - PSDB; Roland Lavigne- PFL; Sérgio
Carneiro - Bloco-PDT; 'Severiano Alves ..,..BlocoPDT;SimaraEllery-Bloco-:PMDB; Ursicino Queiroz - PFL; Walter Pinhero - Bloco-PT.
Minas Gerais
Ademir Luc'as - PSDB; Aécio Neves ":""
PSOB; Antonio do Valle ,..:-,Bloco-PMDB;' Aracely
de Paula - PFL; Armando Costa - Bloco."RMDB';
Bonifácio de Andrada - PSDB; ·Daniló, de Castro
- PSDB; Elias Murad - PSDB.
" ., '. ~
DEIXAM DE C,OMPfl..REÇER OS SENHORES:
Pará
Nicias Ribéiro - PSD8; .

Moacyr Andrade - PPB
•.
Sergipe
Bosco França- PMN ;
Cleonâncio Fonseca -, Bloco-PMDB
Bahia
, Benito Gama - PFL. '
Minas Gerais
Carlos Melles - PR.:;'F'ernando'Diniz - Bloco-PMDB; Hugo Rodrigues da Cunha - PFL; NiImário Miranda -' Bloco-PT;S~rglo.Naya· ...:, Vittorio Mediolli - PSDB.
Rio de Janeiro

.~",a~Qnas"
Alzira EweltolÍ :... PSDB; 'Àtiia Lins .... PFL:
~

!

~

. , ' 't
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•

,flpndôniA ..
, Emerson Ólávo ·Pjres - P·SOB.

Arolde de Oliveira - P.FL; Cidinha Campos Bloco-PDT; Fernando Gabeira ,- PV;José Carlos
Coutinho - PFL; Laura Carneiro - PFL; Noel de OliVeira - BlocCl-PMDB; Vanessa f7elippe- PF~.
São Paulo'

Acre,
'João Tota -·pPá.'
T~nt;~s

_,/1 "p<?lo~es ~l,J~~$:: PF:=L;, F~~i.r~,J,unipr.-"Bloco
PMDB;
. . Joao Ribeiro - ..PFL..
.' . .
~

.

~',

Ayres da Cunha - PFL; Cunha Lima":' PPB;
Duilio Pisaneschi- ,PTB; Faustp. Martello - PPB; Hélio Rosas - Bloco~PMDB; Marquinho Chedid - PSD;
7felma,de Souza :-:Bloco-PT. ';.
o.

" '~i8trito F~d~'ral

~

,'Maranhão'
Davi Alves Silva - PPB; EliSeu MÓ~;'~ - PL;
Jayme Santana - PSDB; Mauro Fecury - PFL; Nan
Souza -. PFL; Sarney Filho - PF:l.. ,
, Cealii' .

Antonio dos Santos - PFL; Pimentel Gomes'PPS.
.
,

Wigberto Tartuce - PPB
,.-' '.

Carlos Mendes - Bloco-PMDB; Lidia Quinan Bloco-PMDB; Pedrinho Abrão - PTB; Zé Gomes da
8ocha.- PSD.Paraná
, Werner Wah(jerer -PFL.
•• : ,

Silva'~

BIoco-PMDB; .Mussa .Cemas, .:...

RiO: ~i'ande dQ .N,orte.
.Oarlos Alberto:"'PSDB.
Pernambuco

JoSé Chaves - BIoco-PMDB; Osvaldo Coelho PFL.
Alagoas
Albérico Cordeiro - PTB

• !

~-:-

.

. ;

,

Santa Catarina'

Piauí,
,Alberto
PFL.. :.'.

Goiás"

Dejandir '~ialpâsquale ,~ BloCo'-PMDB; Edison
Ahâ'rino - Bloco-PMDB; João pizzolatti,- PPB; Neuiode'Conto - Blocd~PMDB.
'-.l",

.....

Rio,Grande do Sul
Arlindo Vargas - PTB; Esther Grossi - Bloco-PT; Julio t:tedecker - PPB; Veda Crusius PSDB.
O SR. PR'ÉSiOENTE (Michel Temer) - Está
.
encerrada a sessãó.

(Encerra-se a sessão às 13 horas e 55

minutos.)', "
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Ata da 31 2 Sessão, em 25 de março de 1998
Presidência dos Srs.: Michel Temer, Presidente Heráclito Fortes,

19. Vice-Presidente, Severino Cavalcanti, 29. Vipe-Presidente, José Maurício,
19. Suplente de Secretário, Marçal Filho, Sérgio Carneiro,
§ 29. do artigo 18 do Regimento Interno
ÀS 14 HORAS COMPARECEM OS SENHORES:,
-- Michel Temer
- Heráclito Fortes
-'Severino Cavalcanti
.... Ubiratan Aguiar
. ,.:. Nelson Trad
~ Paúlo Paim'
-:: Efraim Morais
- José Maurício
- Wagner Salustiano
.... 'Luciano Castro
Roraima
. Alcesté Almeida ~ Bloco -PMDB; Elton Rohnélt-,. PFL; Francisco Rodrigues - PTB; Luís Barbosa PPB; Moisés Lipnik - PL; Roberto Araújo - PPB; Salomão Cruz - PSDB.
Amapá
'. Antonio Feijão -PSDB; Eraldo Trindade PPB; Fátima Pélaes - PSDB; Gervásio Oliveira ~.
Bloco-PDT; Murilo Pinheiro - PFL; Raquel Capibâribe ..:.. PSB;· 'Sergio Barcellos - PFL; Valdenor Guedes-PPB:
Pará
Anivaldo Vale - PSDB; Asdrubal Bentes - BloBenedito'Guimarães - PPB; Elcione Barbalho ',.:. Bloco-PMDB; Geraldo Pastana - BI0GO-PT;·
Gerson Péres - PPB; Giovani Queiroz - Bloco PDT; Hilário Coimbra - PSDB; José Priante - BlocoPMDB; Mario Martins - Bloco-PMDB; Olávio Rocha
- PSDB; Paulo Rocha - Bloco-PT; Raimundo Santos -- PFL; Socorro Gomes - Bloco-F'CBdoB;' Vic Pires. Franco ~. PFL
co~PMDB;

Amazonas
Euler Ribeiro -, PFL; João Thomé Mestrinho .;..
Bloco-PMDB; José Melo - PFL; Luiz Fernando PPB. Pauderney Avelino - PFL.
Rondônia
Confúcio Moura - Bloco/PMDB; Eurípedes Miranda - Bloco/PDT; Expedito Júnior - PFL; Moisés
Bennesby - PSDB; Odaisa Fernandes - PSDB; Oscar Andrade - PFL; Silvernani Santos - PFL.

Acre
Carlos Airton -- PPB; Chicão Brígido - Bloco/PMDB; Emílio AS13mar - Pp~;João Tota - PPB;
Osmir .Lima
- PFL; Zila Bezerra.PFL.
..
.
-,

~

Tocantins
Antonio Jorge - PFL; Darci Coelho - PFL; Osvaldo Reis - PPB; Udsori ~andéirà -- BlocoIPMDB.
Maranhão. "
Alberico Filho -- Bloco/PMDB; Antonio Joaquim Araújo - PL; César Bandeira - PFL; Costa
Ferreira - PFL; Haroldo Sabóia - BlocolPT; Jayme
Santana -- PSDB; Magno Bacelar 7"'" PFL; Márcia Marinho - PSDB; Neiva Moreira - BlocolPDT; Pedro
Novais - Bloco/PMDB; Remi Trinta - PL; Roberto
Rocha - PSDB; Sarney Filho -- PFL; Sebastião Madeira - PSDB.
. Ceará
Aécio de Borba -- PPB; Anibal.Gomes - PSPB;
Antonio Balhmann' - 'PPS; Arrion Bezerra - P~DB;
Edson Silva - PSDB; Firmo de Castro - PSDB; Gonzaga Mota - BlocoIPMDB; Inácio Arruda -- BlocoIPCdoB;. José ,linhares - PPB; José Pimentel BlocoIPT;· Leonidas Cristino - PI?S; Nelson Otoch PSDB; Paulo Lustosa' - BlocoIPMDB; Pinheiro Landim -- BlocoIPMPB; Raimundo .Gomes de Matos PSDB; Roberto Pessoa - PFL;. Rommel Feij6 -PSDB; Vicente Arruda - PSDB..
Piauí
. Ari Magalhães - PPB; B. Sá -- PSDB; Ciro Nogueira - PFL; Felipe Mendes 7"" PPI3; João Henrique
Bloco/PMDB; Júlio Cé13ar - PFL;. Paes La!1dim PFL.
Rio Grande do Norte
Ana Catarina - Bloco/PMDB; Augusto Viveiros
- PFL; Betinho Rosado - PFL; Cipriano Correia PSDB; Henrique Eduardo Alves - BlocoIPMDB; Ney
Lopes- PFL.
Paraíba
Adauto Pereira - PFL; Álvaro Gaudêncio Neto PFL; Armando Abfiio -- BIocoIPMDB; Enivaldo Ribeiro --
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PPB; Gilvan Freire - PSB; Ivandro Cunha Uma Bloco-PMDB; José Ademir - BIoco-PMDB; José Luiz
Clerot - BIoco-PMDB; Ricardo Rique - BIoco-PMDB;
Roberto Paulino - Bloco-PMDB; Wilson Braga PSDB.

Pernambuco
Alvaro Ribeiro - PSB; ANTONIO GERALDO PFL; Fernando Ferro - Bloco-PT; Fernando Lyra PSB; Gonzaga Patriota - PSB; Humberto Costa Bloco-PT; Inocêncio Oliveira - PFL; João Colaco PSB; José Jorge - PFL; José Mendonça BezerraPFL; José Mucio Monteiro - PFL; Luiz Piauhylino PSDB; Mendonça Filho - PFL; Nilson Gibson - PSB;
Pedro Correia - PPB; Ricardo Heráclio - PSB; Roberto Fontes - PH.; Salatiel Carvalho - PPB; Silvio
Pessoa - Bloco-PMDB; Vicente Andre Gomes PSB; Wilson Campos - PSDB; Wolney Queiroz Bloco-PDT.

Alagoas
Benedito de Lira - PFL; Ceci Cunha - PSDB;
Fernando Torres - PSDB; José Costa - PSD; José
Thomaz Nono - PSDB.

Sergipe
/
Adelson Ribeiro - PSDB; Bosco França /PMN; Carlos Magno - PFL; José Teles - PPB; Marcelo Dada - Bloeo-PT; Messias Gois - PFL; Pedro
Valadares - PSB:

Bahia
Alcides Modesto - Bloco-PT; Aroldo Cedraz PFL: Claudio Cajado - PFL; Colbert Martins - PPS;
Coriolano Sales - Bloco-PDT; Eujacio Simões - PL;
Felix Mendonça - PTB; Geddel Vieira Lima - BlocoPMDB;' Haroldo Limá ..:.. Bloco~PCdoB; Jaime Fernandes - PFL; Jairo Azi ..:.. PFL; Jairo Carneiro - PFL;
Jaques Wagner - Bloco-PT; João Almeida - PSDB;
João Carlos Bacelar - PFL; João Leão - PSDB; Jonival Lucas - PFL; José Carlos Aleluia - PFL; José
Lourenço - PFL; José Rocha - PFL; Leur Lomanto PFL; Luis Eduardo -PFL; Luiz Alberto - Bloco-PT;
Luiz Braga - PFL; Luiz Moreira - PFL; Manoel Castro - PFL; Mario Negromonte - PSDB; Pedro Irujo Bloco-PMDB; Prisco Viana - PPB; Roberto Santos PSDB; '. Roland Lavigne - PFL; Sérgio Carneiro Bloco-PDT; Severiano Alves - Bloco-PDT; Simara
Ellery - Bloco-PMDB; Ursicino Queiroz - PFL; Walter Pinheiro - Bloco-PT.

Minas Gerais
Ademir Lucas - PSDB; Neves - PSDB; Antonio do Valle - Bloco - PMDB; Aracely de Paula -
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PFL; Armando Costa - Bloco - PMDB; Bonifácio de
Andrada - PSDB; Danilo de Castro - PSDB; Elias
Murad - PSDB; Eliseu Resende - PFL; Francisco
Horta - PFL ; Genesio Bernardinho - Bloco PMDB; Herculano Anghinetti - PPB; Ibrahim Abil-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; Mareio Reinaldo
Moreira - PPB; Marcos Lima - Bloco - PMDB; Maria Elvira - Bloco - PMDB; Mario de Oliveira PPB; Mauricio Campos - PSDB; Mauro Lopes Bloco - PMDB; Neif Jabur - Bloco - PMDB; Odelmo Leão - PPB; Osmanio Pereira - PSDB; Paulo
Delgado - Bloco - PT; Paulo Heslander - PTB;
Philemon Rodrigues - PTB; Raul Belem - PFL;
Roberto Brant - PSDB; Romel Anizio - PPB; Ronaldo Perim - Bloco - PMDB; Sandra Starling Bloco - PT; Saraiva Felipe - Bloc~ - PMDB; Sergio
Miranda - Bloco - PCdoB; Silas Brasileiro - Bloco PMDB; Silvio Abreu - Bloco - PDT; Tiden Santiago
- Bloco - PT; Wagner do Nascimento - PPB; Zaire
Rezende - Bloco - PMDB.

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

Rio de Janeiro
,
Alcione Athayde - PPB; Aldir Cabral - PFL;
Alexandre Cardoso - PSB; Alexandre Santos PSDB; Alvaro Valle - PL; Ayrton Xerez - PSDB;
Candinho Mattos - PSDB; Carlos Alberto Campista
- PFL; Carlos Santana - Bloco r- PT; Eurico Miranda
- PPB; Fernando Gonçalves - PTB; Fernando Lopes - Bloco - PDT; Francisco Silva - PPB; Itamar
Serpa - PSDB; Jair Bolsonaro - PPB; Jandira Feghali - Bloco - PCDoB; João Mendes - PPB; Jorge
Wilson - Bloco - PMDB; José Egydio - PFL; Laprovita Vieira - PPB; Lima Netto - PFL; Lindberg Farias
- PSTU; Mareio Fortes - PSDB; Maria Conceição
Tavares - Bloco - PT;"Milton Temer - Bloco:'" PT;
Miro Teixeira - Bloco - PDT; Moreira Franco - Bloco
- PMDB; Osmar Leitão - PPB; Paulo Feijó - PSDB;
Paulo Nascimento - PPB; Roberto Campos - PPB;
Roberto Jefferson - PTB; Ronaldo Cezar Coelho PSDB; Ronaldo Santos - PSDB; Rubem Medina PFL; Sérgio Arouca - PPS; Simão Sessim - PPB.
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São Paulo
Adhemar de Barros Filho - PPB; Alberto Goldman - PSDB; Aldo Rebelo - Bloco - PcdoB; Almino
Affonso - PSB; Aloysio Nunes Ferreira - PSDB; Antônio Carlos Pannunzio - PSDB; Arlindo Chinaglia Bloco - PT; Arnaldo Faria de Sá - PPB; Arnaldo Madeira - PSDB; Ary Kara - PPB; Carlos Apolinário Bloco - PMDB; Carlos Nelson - Bloco - PMDB; Celso Russomano - PPB; Corauci Sobrinho - PFL; Cu- '
nha Bueno - PPB; Dalila Figueiredo - PSDB; De Velasco - Bloco - Prona; Delfim Netto - PPB; Edinho
Araújo - Bloco - PMDB; Eduardo Jorge - Bloco PT; Fernando Zuppo - Bloco - PDT; Franco Montoro - PSDB; Hélio Bicudo - Bloco - PT; Ivan Valente
- Bloccr PT; Jair Meneguelli - Bloco - PT; João
Mellão Neto - PFL; João Paulo - Bloco - PT; Jorge
Tadeu Mudalen - PPB; José Aníbal - PSDB; José
Augusto - PPS; José Coimbra - PTB; José de
Abreu - PSDB; José Genoíno - Bloco - PT; José
Machado - Bloco - PT; José Pinotti - PSB; Jurandyr
Paixão - PPB; Koyu lha - PSDB; Lamartine Posella
- PPB; Luciano Zica - Bloco - PT; Luiz Eduardo
Greenhalgh - Bloco - PT; Luiz Gushiken - Bloco PT; Luiz Máximo - PSDB; Maluly Netto - PFL; Marcelo Barbieri - Bloco - PMDB; Marta Suplicy - Bloco
- PT; Maurício Najar - PFL; Nelson Marquezelli PTB; Paulo Lima - PFL; Pedro Yves - PPB; Ricardo
Izar - PPB; Robson Tuma - PFL; Salvador Zimbaldi
- PSDB; Silvio Torres - PSDB; Tuga Angerami PSDB; Ushitaro Kamia - PPB; Valdemar Costa Neto
- PL; Vicente Cascione - PTB; Wagner Rossi - Bloco - PMDB; Welson Gasparini - PSDB; Zulaie Cobra-PSDB.
Mato Grosso
Antônio Joaquim - PSDB; Gilney Viana - Bloco
- PT; Murilo Domingos - PTB; Pedro Henry - PSDB;
Rodrigues Palma - PTB; Rogério Silva - PFL; Tete
Bezerra - Bloco - PMDB; WeJinton Fagundes - PL.
Distrito Federal
Agnelo Queiroz - Bloco - PCdoB; Augusto
Carvalho - PPS; Benedito Domingos - PPB; Chico
Vigilante - Bloco - PT; Jofran Frejat - PPB; Maria
Laura - Bloco - PT; Osório Adriano - PFL.
Goiás
Aldo Arantes - Bloco - PCdoB; Barbosa Neto Bloco PMDB; Marconi Perillo - PSDB; Maria Valadão - PTB; Orcino Gonçalves - Bloco PMDB; Pedrinho Abrão - PTB; Pedro Canedo - PL; Pedro Wilson
- Bloco PT; Roberto Balestra - PPB; Rubens Cosac
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- Bloco PMDB; Sandro Mabel- Bloco PMDB; Vilmar
Rocha- PFL.
Mato Grosso do Sul
Dilso Sperafico - PSDB; Flavio Derzi - PPB;
Marçal Filho - PSDB; Marilu Guimarães - PFL; Marisa Serrano - PSDB; Oscar Goldoni - Bloco PMDB;
Saulo Queiroz - PFL.
Parana
Abelardo Lupion - PFL; Affonso Camargo PFL; Alexandre Ceranto - PFL; Antonio Ueno - PFL;
Basilio Villani - PSDB; Chico da Princesa - PTB; DiIceu Sperafico - PPB; Djalma de ,Almeida Cesar Bloco PMDB; Fernando Ribas Carli - PPB; Flavio
Ams - PSDB; Hermes Parcianello - Bloco PMDB;
João Iensen - PPB; José Borba - PTB; José Janene
- PPB; Luciano Pizzatto - PFL; Luiz Carlos Hauly PSDB; Mauricio Requião - Bloco 'PMDB; Max Rosenmann - PSDB; Moacir Micheletto - Bloco PMDB;
Nedson Micheleti - Bloco PT; Nelson Meurer - PPB;
Odilio Balbinotti - PSDB; Padre Roque - Bloco PT;
Paulo Cordeiro - PFL; Renato Johsson - PSDB; Ricardo. Barros - PPB; Ricardo Gomyde - Bloco
PCdoB; Valdomiro Meger - PFL.
Santa Catarina
Dercio Knop - Bloco PDT; Edinho Bez - Bloco PM~B; Hugo Biehl - PPB; José Carlos Vieira PFL; Mario Cavallazzi - PPB; Milton Mendes Bloco PT; Paulo Bauer - PFL; Paulo Bornhausen PFL; Paulo Gouvea - PFL; Serafim Veo.zon - Bloco PDT; Valdir Colatto - Bloco PMDB; Vanio dos
Santos - Bloco PT.
Rio Grande do Sul
Adão Pretto - Bloco PT; Adroaldo Streck PSDB; Adylson Motta - PPB; Airton 'Dipp - Bloco
PDT; Augusto Nardes - PPB; Carlos Cardinal - Bloco PDT; Darcisio Perondi - Bloco PMDB; Enio Bacci - Bloco PDT; Ezidio Pinheiro - PSDB; Fetter Junior - PPB; Germano Rigotto - Bloco PMDB; Jair
Soares - PPB; Jarbas Lima - PPB; Luis Roberto
Ponte - Bloco PMDB; Luiz Mainardi - Bloco PT;
Matheus Schmidt - Bloco PDT; Miguel Rossetto Bloco PT; Nelson Harter - Bloco PMDB; Nelson
Marchezan - PSDB; Odacir Klein -' Bloco PMDB;
Osvaldo Biolchi - PTB; Paulo Ritzel - Bloco
PMDB; Renan Kurtz - Bloco PDT; Valdeci Oliveira
- Bloco PT; Waldomiro Fioravante - Bloco PT; Wilson Cignachi - Bloco PMDB.
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I - ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - A
lista de presença registra o comparecimento de 440
Senhores Deputados.
Está aberta a sessão.
Sob a proteçao 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. NILSON GIBSON, servindo como 2~ Secretário, procede à leitura da ata da sessão antecedente, a qual é, sem observações, aprovada.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) Passa-se à leitura do expediente.

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

IV - PEQUENO EXPEDIENTE
Tem a palavra o Sr. José Genoíno.
O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srlls e Srs. Deputados,
quero refletir com meus colegas sobre a situação po~
lítica extremamente delicada que estamos atravessando.
Qualifico essa situação política como uma es:pécie de degradação do fazer política, como um desgaste e uma deslegitimação das instituições políticas
do Estado democrático de direito.
Vamos analisar a situação a partir desta Casa.
O Parlamento brasileiro atravessa um dos piores
momentos de sua história com as irregularidades
praticadas por colegas nossos e as declarações sucessivas sobre essas irregularidades pioram ainda
mais a imagem do Congresso Nacional, como se
aqui fosse uma casa de tolerância.
O Executivo monta uma maioria na base da.
barganha e doiriteresse menor. O Executivo não
está· montando uma maioria·programática e ideológica. É uma maioria em tomo da barganha, que foi
institucionalizada com a· reeleição e prosegue com
as emendas constitucionais. Os fatos divulgados
pela imprensa são inúmeros.
A relação do Executivo com o Legislativo é deteriorada do ponto de vista republicano e dos valores
que devem nortear as relações de autonomia e interdependência.
Presenciamos um sentimento de impunidade. O
cidadão está virando as costas para as instituições.
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O cidadão está xingando as instituições. O
mundo das instituições não tem nada a ver com o
mundo da rua, com o mundo do emprego, com o
mundo do trabalho, com o mundo do desempregado.
E há fenômeno preocupante: a degradação do
papel do poder político na prestação dos serviços.
prédios caem não há fiscalização, não há habite-se,
não há segurança, não há serviço público decente
na área da saúde, e o cidadão é colocado diante da
lei do mais forte. É o jogo pesado indo lá para baixo.
Portanto, Sr. Presidente temos que refletir sobre essa situação extremamente grave que atravessamos do ponto de vista da democracia, que é, de
um lado, a desmoralização das instituições do ponto
de vista ético. O Brasil conquistou as normas democráticas como valor fundamental com a democratização, mas nosso país e suas instituições estão devendo uma segunda conquista, que é o padrão ético
republicano nas instituições e nos integrantes do Estado democrático de direito.
Uma terceira tarefa é a conquista de um padrão de vida coletiva, de um padrão de direitos. Que
as pessoas possam ser mais ricas ou menos ricas;
que as pessoas possam ser empregadores ou empregados. O que as pessoas não podem ser, Sr.
Presidente, é exatamente o que está ocorrendo: párias de uma exclusão social perversa, violenta, e que
o cid_adão perde a idéia da esperança, em que o ci.
dadão é descartado como pessoa.
Essas tarefas da democracia brasileira são fundamentais.
Primeiro ela tem que ser substantivada para resolver o problema do cidadão comum.
Segundo, ela deve ter um padrão ético republicano para que as instituições não apareçam perante
a sociedade como casa da tolerância, do jeitinho, da
safadeza, da maracutaia.
Sr. Presidente, quero refletir com os colegas
sobre os fatos que estão acontecendo aqui.
Qual é o exemplo que se passa para um cidadão comum da favela, do morro ou da periferia,
quando um Deputado vota com a senha de outro? O
de que vale tudo. E a leitura do vale tudo lá para baixo é a leitura do seqüestro, do tiro, do assalto.
Esse é o problema. A sociedade brasileira atravessa um processo de degradação. Isso tem a ver
com o Congresso Nacional, com os Poderes Executivo e Judiciário e com uma grande responsabilidade
da Oposição. Esse quadro de pasmaceira, de degradação exige da Oposição, urgentemente, a constituição de um pólo que transmita ao País um outro caminho, uma outra alternativa, tal como vivemos na
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época da transição com a campanha das Diretas .já,
como vivemos na época da crise do Goverrio CoHor,
a qual resultou no impeacmnent.
Temos de construir um movimento positivo que
resgate a auto-estima, a esperança e o sonho do
nosso povo, que está de cabeça baixa, p'essimista,
que não está confiando e' segue pelo abstencionismo, que, em política, é exatamente o caminho
aberto para soluções autoritárias, milagrosas e messiânicas.
Sr. Presidente, a nossa responsabilidade é
muito grande para que possamos constituir uma
alternativa de esperança, uma alternativa programática, uma alternativa ampl~ para esse processo
de degradação que nosso País está vivendo. Há
uma degradação nos planos político, ético e socia!.
Para fundamentar este meu discurso, quero
transcrever nos Anais um artigo de minha autoria so.
bre à reeleição e a barganha política.

AFmGOA QUESEREFERE O ORADOR.
REELEiÇÃO E VERGONHA
Foram muitos os que cantaram louvores à
reeleição porque significaria a modernização polmca do país. As poucas vozes discordantes qué
alertavam sobre os seus perigos potenciais foram
caladas pelo vendaval de otimismo que obscureceu a pertinência dos arguméntos. Poucos se lem-'
braram das advertências de pensadores políticos
como Montesquieu, Hegel e Tocqueville que ehsinavam que as Constituições e leis precisam ser relacionadas ao espírito e à cultura dos povos. Napoleão deu a Constituição francesa aos espanlióis
e produziu um desastre. Tocqueville lembra que os
mexicanos copiaram a Constituição americáJiã,'
mas enquanto os Estados' Unidos construíram' a
mais sólida democracia, O México vivia numa ditadura disfarçada de democracia.
Se a reeleição é boà para os americanos, iSto
não significa que o 'será para os brasileiros. Os entu-'
siastas da reeleição se' esqueceram da nossatradição patrimonialista, do coronelismo, do fisiologismo;
das transições conservadoras e uso da máquina pública para agregar benefícios políticos e materiais
privados. Era visível que com tal tradição, a reeleição serviria para promover a corrupção geral da política, a destruição dos partidos e o uso eleitoral indiscriminado da máquina pública.
Passados apenas alguns meses da aprovação
da reeleição, e sem que ainda tenha sido testada na
prática, ja é possível fazer um inventário do desastre
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político que ela significa. O seu primeiro malefício foi
alterar a agenda dp país: o governo deslocou o foco
das reformas para a emenda da reeleição. b atraso
das reformas, a convocação extraodinária do Congresso com altos custos para o' contribuinte são apenas algumas decorrências. Em segundo lugar, o processo de aprovação da emenda significou um desserviço à democracia, com um Congresso prostrado,
com a desagregação de um partido, o PPB, e com a
compra e venda de votos que até hoje não foi iulgada pela Câmara.
O terceiro efeito pernicioso da reeleição foi a pizza dos precatórios. Ninguém foi punido. O governo saIvou a pele de aliados políticos manobrando para que
não depusessem na CP!. Some-se a isto algo mais
grave como quarto ponto nefasto: os gastos exorbitantas e mal feitos pelos governadores com as verbas das
privatizações que elevaram o déficit público a níveis
perigosos para a estabilic;lade econômica, os aurnentos dos gastos em publicidade pelo governo federat
(Brasil em Ação), e o mesmo ocorrendo nas estatais
e .nos governos estaduáis. O contribuinte já está pa':'
gando os altos custos da farra reeleitoral e conseqüências mais desagradáveis dessa irresponsabilidade se
farão sentir num futuro próximo.
O quinto foco da contaminação viral da reeleição diz respeito ao uso político e eleitoreiro das verbas do orçamento. Algumas foram negociadas na
votação da emenda, outr~s, para obter vantagens
eleitorais e corno troca de apoios. O mais recente
áto ~e degradação da política, o mais vergonhoso,
mas que não será o último, foi a convenção do
PMDB. Os governistas, alélll de p~garem 40 dinheiro~, P~J:8 uma trop.a de choq~e desqualificada e sem
qualqlier dignidade política, foram beneficiados pela
liberação de verbas e por'uma meréantilização geral
do apOio ãtese contrária à c,andidatura própria do
partido. O PMDB, gigante da redernocratização, foi
liquidado. O primeiro sangrarriento ocorreu com a
formação do PSOB, partido que surgiu para se opor
ao' fisiologismo do PMDB. Por ironia do destino, o
golpe definitivo foi assentado ~Io Presidente FernandoHenrique utilizando os mésrnos métodos que
condenava no velho partido. O próprio PSOB já havia sido transformado num partido sem vontade,
num instrumento dos desígnios do poder.
Formou-se, assim, uma maioria política sem
programa e sem objetivos comuns. Políticos capazes e decentes se misturam com oportunistas e fisiólogicos. Uma maioria composta por Naya, Pedrinho
Abraão, Orleir Cameli, Amazonino Mendes só se explica pela ânsia da manutenção do poder pelo poder,
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um dos principais p,ecados dos políticos. Este governo tornou-se o gerente geral de setores de uma elite
conservadora que governa contra o povo. Os beneficiários são os amigos dos poderosos: a banqueiros,
o Proer; aos desempregados, nada. Aos latifundiários endividados, créditos facilitados; aos sem-terra,
a polícia. aos Nayas da vida, suspensão de execuções de dívidas e créditos milionários; aos mutuários
inadimplentes, a retomada dos imóveis e agora a
ameaça do SPC. Aos donos de planos de saúde, favorecimentos legais; ao povo, corte de verbas da
saúde pública. Aos emergentes das privatizações,
recursos do BNDES, e do FAT; aos trabalhadores,
salários declinantes e desemprego.
A reeleição está afetando profundamente o caráter da democracia. Os partidos, historicamente frágeis, estão sendo destroçados. Já não se medem
esforços e nem conseqüências para permanecer no
poder. As virtudes exigidas de homens públicos parecem coisas mortas e enterradas. Tudo indica que
num futuro próximo homens políticos preocupados
com a grandeza do país e com o bem público serão
espécimes raras. Teremos traficantes de interesses
privados e de' cargos públicos. - José Genoíno,
Deputado Federal PT/SP.
O SR. INÁCIO ARRUDA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 'Tem V.Exa. a palavra.
O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB ....: CE. Pela'
ordem. Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente,
desejo registrar meu voto ·sim" na importante vota'
..
ção de hoje de 'manhã.
O SR. VANio DOS SANtOS ,-:.. Sr.Presidén,. ,
" .'
te, peço a palav~~ p~la ordem. . .
. ..'
O SR. PRESIDENTE. (Severino Cavlllcanti):Tem V.Exa. a palavra.' . '
·0 SR. VANIO DOS SANTOS (PT..,. SC. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) ..,.. Sr. Presidente,
desejo registrar, meu voto ~sim~ na votação. de hoje
de manhã.
O SR. PRESIDENTE '(Severino Cavalcanti) Conéedo a palavra ao Deputai:l/) Adhemarde Barros
FilhO.
.
O SR. ADHEMAR DE BARROS FILHO (PPB
- SP. Pronuncia0 seguinte .discurso.) - Sr. Presidente~ Sras. e Srs. Deputados, na semana passada
recebi'o n217 do 11 Giomale, concorrido e respeitado
informativo editado no Estado de São Paulo que se
destina principalmente à grande colônia ítalo-brasileira residente em mais de 250 cidades brasileiras.
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O irretocável editorial faz destaque à visita do
Primeiro-Ministro italiano Romano Prodi ao Brasil, no
início deste mês, rendendo-lhe justas homenagens
por retratar, com simplicidade, todo o brilhantismo e
austeridade dos jovens e fortes homens públicos do
novo cenário político europeu.
Quero, neste modesto expediente, reforçar as
homenagens prestadas àquela autoridade, afirmando que tal visita, antes mesmo dos protocolos diplomáticos, espelha e retrata como deve comportar-se
um verdadeiro estadista. ,
\
Com a cortesia natural de nossos amigos italianos, o Primeiro - Ministro retribui a visita do Presidente Fernando Henrique Cardoso à Itália, trazendo
na bagagem experiência, força, dignidade e determinação em estreitar esses dois crescentes mercados,
que são o brasileiro e o italiano. Unindo sensatez e
coerência, veio ·checar" nosso potencial de desenvolvimento, adormecido desde a 2ª Guerra Mundial.
Acredito até mesmo que veio, dentre os outros motivos elencados, comprovar a solidez de nossa democracia, a estabilidade de nossa política, a retomada
do crescimento da nossa economia e a liberdade de
mercado frente aos nossos vizinhos latinos, aos
americanos e asiáticos. Acredito que veio dar início
a um novo tipo de parceria que de há muito nossos
mais de 20 milhões de ítalo-brasileiros reclamavam.,
Aplaudo também a iniciativa do Primeiro-Minis-,
tro Prodi em assinar documento que abre aos ítàlobràsileiros linha de crédito especial para o desenvol~
virnepto das médias, pequenas e microempresas de
nosso País.
Todos reconhecemos o imenso potencial q\Je a
microempresa tem na Itália. Esse é o potencial que
queremos desenvolver ainda mais entre nós, ,pelo.
enorme efeito social que possui~, microelTlpresa
como fonte geradora de emprego. .
Encerro, pois, este pronunciamento parabeni-.
zando S.Exa. e reconhecendo os valores do Primei7
ro,:,Ministro Prodi e, por conseqüênçia, os de toda a
colônia italiana residente no Brasil.
O povo brasileiro, em especial o povo do, Esta~
do. de São Paulo, agradece.
. ., , ...
,. Sr. Presidente, requeiro a V.Exa. autorize 'a di:
vulgação deste pronunciamento em todos os meios
de comunicação desta Casa.
O SR. PADRE ROQUE (PT -PRo Sem revisão
do orador.) - Sr, Presidente, Sras. e Srs. Deputâdos,;
acompanho os trabalhos dasta Casa nos últimos·três
anos, e muitas vezes, refletindo sobre o que 'estamos fazendo, surpreendo - me ao observar que ela·
se está especializando em matar o povo brasileiro.
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Talvez esta afirmação seja forte, mas não tanho"a mínima dificuldade em justificar o que fizemos.
Durante os primeiros dois anos em que aqui estivemos, 1995 e 1996, especializamo-nos em depauperaro povo.
Explico: durante mais de duas décadas, o regime militar e todos os seus apaniguados especializaram-se em criar as famosas empresas brasileiras,
que foram instituídas, mantidas e engrandecidas
com o dinheiro, o suor, o sangue e a fome do povo
brasileiro. Todos nós que temos mais de 50 anos
deixamos de ter mais escolas, saúde, infra - estrutura viária, saneamento básico e moradia, porque tivemos de pagar a nossa quota para que as grandes e
monstruosas empresas nacionais se constituíssem.
Mas aceitamos o sacrifício, pois durante muito tempo nos foi dito que era para o bem deste País. Aceitamos o sacrifício. Agora, de repente, as mesmas
pessoas, as mesmas inteligências, as mesmas autoridades que nos exigiram tantos sacrifícios nos dizem que é preciso nos desfazermos de tudo isso, já
que é motivo de infelicidade da Nação.
Entregamos o subsolo brasileiro, as riquezas
produzidas por este povo e pelas empresas nacionais - cujos nomes não citaremos - ao grande capital, nacional e internacional. O que aconteceu? A
P9pulação que vive nas periferias e nos grotões das
cidades brasileiras não recebeu um centavo de indenização por todo o sofrimento passado.
Se isso foi ruim, Sr. Presidente, os últimos dois
&nOS estão sendo piores ainda, pois nos especializa-

mos em acabar com os direitos duramente conquistados nas últimas décadas pela sociedade brasileira: ,Muita gente apanhou, e muitos foram mortos
para que esses direitos fossem desfrutados pela so,dedade.
Sr. Presidente, com toda a honestidade, quando acompanhei as duas votações de ontem à noite,
perguntei a mim mesmo: será que esses Deputados
não estão pensando na vida do povo? Quem recebe
mais de 1.200 reais terá o salário descontado em
30%. Pior:: o benefício da aposentadoria vai ser de
dez salários mínimos, e o valor real vai decrescer,
porque a inflação voltará, com toda a certeza. Aliás,
já está presente, ainda que não admitida.
Ora, Sras. e Srs. Deputados, os aposentados
que hoje recebem dez salários mínimos amanhã receberão no máximo um salário mínimo. Será que
isso não é matar o povo? Ninguém consegue viver
com essa quantia! Há ainda outros absurdos. Lembro que os funcionários públicos que recebem mais
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de 1.200 reais sofrerão 30% de desconto em seus
salários.
Por que os magistrados e tantos outros privilegiados desta Nação conseguem receber 12 mil reais
e mais alguma coisa? Como nos apresentaremos
amanhã perante Deus e perante os homens? Estamos matando o povo. E simplesmente porque o modelo escolhido não sei por quem, por qualquer divindade, obriga-nos a ser lógicos e insensíveis.
Por isso, Sr. Presidente, deixo registrado o
meu protesto contra a reforma da Previdência, que
está sendo votada, como também contra as reformas na educação. Votamos uma desastrosa LDB.
Protesto também contra a reforma administrativa e contra tantas outras que de fato infelicitam a pobre população brasileira.
O SR. PAULO LUSTOSA (BlocoIPMDB - CE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, antes de
comentar o assunto que me trouxe a esta tribuna,
desejo solicitar que seja registrado meu voto "sim"
na votação da sessão anterior.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, diz um
pensador que o homem que não ama sua terra não
ama nada nem ninguém. Sou um homem nascido,
como V.Exa., Sr. Presidente, no semi-árido. Minhas
origens estão no sertão. Segundo um pensador de
minha terra, a gente" sai dos matos, -mas os matos
não saem da gente.
Estive visitando a região do Cariri, a Meca da
religiosidade nordestina e um dos centros culturais
mais ricos em termos de cultura popular. O que vi
naquela região, nos três dias em que convivi com
sua população, é algo que não difere muito do quadro dé desesperança" é de falta de segurança que
toma' conta da sociedade brasileira: a insegurança
das ruas, a insegurançá q-uanto à integridade física
do cidadão, ao seu emprego, à sua saúde, à sua
aposentadoria; enfim, quanto ao seu amanhã.
Lá se vive um drama mais significativo: o processo amplo, profundo e acelerado de empobrecimento do interior. Há uma desarticulação das áreas
interioranas do Nordeste brasileiro, onde as oportunidades de investimento a suas potencialidades não
têm sido aproveitadas adequadamente.
E a própria política de gastos' públicos do Governo, ao invés de reduzir desigualdades entre-Estados e pessoas, tende a ampliá-Ias.
Apenas a título de exemplo, um cidadão' de
São Bemardo do Campo, que tem renda per capita
doze vezes maior que aquele de Aiuaba, interior do
Ceará, tem para seu crescimento investimentos públicos da esfera municipal, estadual e federal aproxi-

Março de 1998

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

mallamente dez vezes maiores do que os do cidadão de Aiuaba. Com esse diferencial, tanto na renda
existente como no valor da aplicação de recursos
públicos em educação, saúde, saneamento etc.,
para o cidadão de São Bernardo do Campo e para o
cidadão de Aiuaba, a tendência é que essa desigualdade cresça grave e assustadoramente.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, confesso, porém, que vi e experimentei algo que muito me
tocou: preocupa-me a insensibilidade do Governo,
sua falta de agilidade e de presença, por exemplo,
diante do fechamento de 126 lojas, em seis meses,
na principal rua de comércio de Juazeiro do Norte,
cidade de Padre Cícero Romão Batista; em Fortaleza, a bela loura desposada do sol, hoje uma das maravilhas como cidade encantadora do turismo, num
quadrilátero básico no centro da Capital, nos últimos
meses, 253 loja!? fecharam suas portas.
Quando daremos um basta a esse processo de
esvaziamento, de liquidação das atividades produti~
vas? Os pequenos, médios e micronegócios representam substan9ial é;llternativa para o. desenvolvimento e são estratégicos na geração de emprego e
renda, a custos extremamente mais baixos. Quando
surgirão polític!=i~ específicas capazes de minimizar
as agruras de pessoas que, esperaflçosas,investiram suas poupanças na construção de um pequeno
negócio e não vislumbram caminho para sobrevivência condigna?
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, di~ern
que o semi - árido é muito difícil para a agropeCuá~
ria. Pois bem, desafio aqueles que se julgam entendedores do assunto a demonstrar que provavelme!l:
te para o agrob~s.iness El' para a agricultura moderna o. semi - árido ,não é a '~rea de maior.P9tenqialj~
dade de que este País dispõe• .por uma série de características fU'1Qamentais: garante doze horas. diá-:rias de insolação durante o ano ·todo, estabelecendQ
o instrumento fundamental ao desenvolvimento das
plantas, a fotossíntese; com ~uastemperaturas elevada~, garante. r~dução .su,bstancial .de "p!'8gas .El
doenças que põem em. risco.as próprias culturas. e
garanie, acima de tudo, a p~Qdução de frutastropicais e exóticas"algodão e um,as~rie.de culturas bá,:,
sica~çom nível de produtividade monumental.
'Lamentavelmente, deparamos com a falta de
uma política voltada para essa agricultura tão transforl1)é!-qora e de apoio aos peql!enos e micronegócios, e, acima de tudo, com o descaso, gerando desesp~rança e desespero. .
.
'.Até quando iremos suportar isso?
'.'Era o que tinha a dizer.
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O SR. FERNANDO ZUPPO (PDT - SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, definida pelas autoridades do Ministério da Administração como integrante do setor
público não estatal, ou terceiro setor, a organização
social é uma associação civil sem fins lucrativos,
com autonomia administrativa e financeira, que pode
celebrar contratos com o Governo para a prestação
de serviços públicos. Pode, também, receber servidores, equipamentos, recursos e bens de uma ernpresa estatal, com a vantagem de que, para cornpor o seu próprio quadro, a contratação se dará pelas regras da iniciativa privada, sem que tenha obrigatoriamente de promover um concurso público.
Compras de bens e serviços poderão ser feitas sem
licitação.
Os possíveis lucros da organização social deverão ser totalmente aplicados na instituição, cabendo-lhe gerar receitas próprias para que decresçam
gradativamente os recursos a ela destinados pela
União. O desempenho na prestaç~o do serviço' será
fiscalizado pelo Governo e por um conselho espacial, em que terão assento representantes da sociedade civil. Anualmente, deverá a organização social
publicar relatório das suas atividades no Diário Ofieial da União.
. .. A meta, segundo administradores governamentais, é combater a burocracia, tomando ma:is~gil,
mais dinâmica, mais simples, mais eficiente é mais
barata a execução de serviços que, como incumbência do Estado - segundo eles -, sempre se revelou
insatisfatória, precária, deficiente e, sobretudo,émerosa;
.
. . A primeira entidade do GQvemo a'se converter
em organização social foi a Fun(:lação RoquettêPin:
to '- agora Associação' de, Comunicação EqucatMl
Roquette Pinto -, mantenedor~ das TV Educativas
dO'.Rio de Janeiro e do Maranhão.
Outros candidatos à organização social que já
se anunciam são o Instituto Nacional do Cânc'er
{It\lC), no Rio de Janeiro; a Escola Nacional de Ad.:
ministração Pública (ENAP), em Brasnia, e.oHospital Getúlio Vargas, em ,Porto Alegre. Não 'se trata,
advirta-se, de um processo de terceirização. No
caso da organização social, tem-se como que um
meio termo entre o organismo governamental e a
empresa privada, uma inS\tituição pública não estatal,
ou seja, uma prestadora de serviços ,ao cidadão sobre a qual nãose observa0 peso do Estado.
Os critérios de escolha, por parte do Governo,
das associações civis que' poderão vir a ser organizações sociais e a não~obrigatoriedade da ocorrên-
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cia de licitação parecem, aos olhos de alguns juristas, flagrantemente inconstitucionais. Preocupa-nos,
além de~ses pontos, a omissão com que o Estado
brasileiro ~a por não acompanhar, por não fiscalizar, por não cobrar e por não punir aqueles que, por
obrigação contratual, lhe devem prestar serviços.
Todos sabemos da irresponsabilidade criminosa com que agentes do Governo se acurnpliciam dos
que afrontam a sociedade pela incompetência, pelo
roubo, pela fraude e pela corrupção. Exemplos desastrosos resultantes da privatização de empresas e
da terceirização de serviços devem mostrar ao Governo que privatizar não significa livrar-se de um problema; terceirizar não quer dizer transmitir a outrem
obrigações intransferíveis. Somos, sim, pela desburocratização, pela racionalização administrativa, pela
modernização do Estado, mas não à custa da complacência da lei, da renúncia ao direito, da falta ao
dever.
Que as organizações sociais não se mostrem
mais um modismo entre tantos de que padece a sociedade brasileira, mas possam, de fato, concorrer
para o aperfeiçoamento do serviço público, atuando
em favor do Brasil mais justo, mais digno e mais
próspero a que tem direito o nosso povo.

Durante o discurso do Sr. Fernando
Zuppo, o Sr. Severino Cavalcanti, 21 VicePresidente, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. José Maurício, 1I!.
Suplente de Secretário.

o SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Concedo a palavra ao Sr. Deputado Benedito Guimarães.
O SR. BENEDITO GUIMARÃES (PPB-PA.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, o matutino A Província do
Pará, que hoje, 25 de março, completa 122 anos de
sua fundação, tem sido ao longo de todos esses
anos motivo de muito orgulho para o povo paraense.
Desde sua fundação, em 25 de março de 1876,
quando sua primeira edição circulou ainda sob o formato de tablóide, o jornal passou por momentos
marcantes da vida pública, construindo sua história
numa trajetória marcada por grandes e incomensUráveis dificuldades, suportando e sobrevivendo a
atentadus de cunho político - embates de grupos
dominantes e divergentes da época, que polarizavam a disputa pelo poder no Estado do Pará -, a
exemplo do incêndio criminoso que sofreu sua redação em Belém, na noite de 29 de agosto de 1912, a
mando do então Governador Lauro Sodré e de João
Coelho, silenciando o jornal por longo período.
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A Província do Pará ressurgiria gloriosa a 6
de julho de 1920, renascendo das cinzas como a fênix.
Entretanto, as dificuldades antepunham-se em
seu caminho. Em 27 de junho de 1926, o jornal encerrava suas atividades mais uma vez, devido a dificuldades financeiras. Todavia, com a tenacidade e
determinação de seus diretores, A Província do
Pará voltaria a circular em 9 de fevereiro de 1914,
dessa feita sob o comando dos Diários Associados
de Assis Chateaubriand, ficando o jornal sob o competente comando dos iminentes jornalistas Frederico
Barata, João Calmon e Alfredo Saade. A partir daí, o
jornal tomou impulso, tomou-se forte e imbatível na
.preferência popular e consolidou-se como um grande órgão informativo do Pará e da Amazônia.
Depois de mais de um século de lutas e sofrimentos e de tantos ilustres e competentes dirigentes
da estirpe refinada dos renomados jornalistas Milton
Trindade, Roberto Jares Martins, Artêmio Guimarães
e Rubens Onetti, o jornal A Província do Pará tem a
cOl1landá-lo hoje, com a competência de um maestro
que rege uma grande orquestra, o dinâmico, dedicado, conceituado e competente jornalista e escritor
Gengis Freire, que, desde outubro de 1996, vem imprimindo nova dinâmica Jornalística ao matutino com
o ingresso de novas e modernas máquinas de impressão e total informatização de suas instalações, o
que o ~orna comparável aos maiores jornais do País.
Portanto, aos 122 anos do jornal A Província
do Pará, orgulhoso de poder contar no meu Estado
com tão importante órgão da imprensa..çluero, desta
tribuna e em nome do povo do Pará, parabenizar
cada funcionário, cada repórter e cada jornalista, por
intermédio do ilustre e grande jornalista e DiretorExecutivo Oro Gengis Freire, desejando que o jornal
prossiga em sua trajetória vitoriosa, constituindo-se
sempre num dos mais sérios e conceituados jornais
da Amazônia. Parabéns a todos aqueles que fazem
A Província do Pará!
Sr. Presidente, solicito que este pronunciamento seja divulgado no jornal Hoje na Câmara e no
programa A Voz do Brasil.
Era o que tinha a dizer.
O SR. LUIZ MOREIRA (PFL-BA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
venho a esta tribuna comentar um~ nota publicada
ontem na coluna de Ricardo Boechat, .de O Globo, e
reproduzida no jornal A Tarde, de minha cidade.
Sr. Presidente, esse colunista· não foi feliz na
sua observação. Quero aqui fazer a defesa do Exército brasileiro, pois pertenço à sua reserva. Quando

Março de 1998

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Exército brasileiro criou a assistência jurídica, por
meio de desconto feito no contracheque no valor
aproximado de' R$ 7,50, resolveu fazê-Ia optativa.
Isto é, enviou um documento para que cada reformado pudesse fazer a opção. Essa foi uma opção muito apropriada, porque trouxe tranqüilidade a todos,
principalmente hoje, devido ao elevado custo de ajuizamento de uma causa na Justiça.
E o colunista, na sua nota, critica, dizendo que
aquele desconto foi compulsório. Essa informação
não é correta; foi um desconto opcional e muito importante para todos os militares.
Quero até dizer que eu me valia da orientação
de um juiz amigo que me indicava advogados, mas
passei recentemente a usar a assistência jurídica
prestada pelo Escritório Bandeira de Melo, cujos serviços são da melhor qualidade. Aliás, tenho a mais
absoluta certeza da lisura da licitação feita naquela
força terrestre para a escolha desse escritório de advocacia. Tive oportunidade de utilizar esse serviço e
fui muito bem atendido, e continuo sendo. Isso é
uma constante para todos aqueles que procuram o
serviço jurídico dado pelo Exército brasileiro por
meio desse convênio assinado com o escritório de
advocacia espalhado em todo o Brasil.
Quero parabenizar o Exército brasileiro, porque
instituiu essa assistência jurídica, e dizer que o colunista poderia procurar maiores informações antes de
publicar uma nota maliciosa que realmente não representa a realidade.
Sr. Presidente, quero parabenizar o Deputado
Paulo Paim, presente no plenário, por ter retirado
projeto de lei que obrigava que templos de diferentes
cultos religiosos se situassem a pelo menos 200 metros de distância uns dos outros. Essa proposta era
incompatível com a liberdade de culto assegurada
na Constituição. Entendemos que o Deputado Paulo
Paim assim pensou porque imaginou que iria beneficiar as igrejas e as denominações religiosas, mas,
na verdade, isso estava constituindo uma dificuldade. Mobilizamo-nos para pedir ao Deputado que não
desse continuidade à tramitação do projeto nesta
Casa, porque iria provocar dificuldades para a pregação do Evangelho do Senhor.
Para finalizar, Sr. Presidente, em nome de todos os evangélicos do Brasil, ratifico meus parabéns
ao Deputado Paulo Paim pela atitude tomada.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Tem
V.Ex~. a palavra.

O
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O SR. PAULO PAIM (PT-RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ratifico a
declaração feita pelo Parlamentar que me antecedeu, em nome da comunidade evangélica. De fatq,
encaminhei o referido projeto de lei, entendendo que
seria da vontade de todas as igrejas que houvesse
um limite mínimo entre um templo e outro. Mas depois vimos que não era essa a vontade dos evangéIicos e também de outros setores da Igreja.
Fiz contatos com a bancada evangélica da
Casa e compreendi que de fato não procedia a informação que eu' tinha recebido para apresentar o referido projeto. Então, prontamente retirei o projeto, o
que foi de imediato acatado pela Mesa. O referido
projeto não existe mais. Eu mesmo tenho aqui na
Casa uma lei aprovada e sancionada, no dia 13 de
maio passado, que garante a liberdade religiosa e
pune com pena de um a cinco anos de prisão todo
aquele que limitar a liberdade de religião. Então, seria um contra-senso se eu não retirasse o referido
projeto, uma vez que a informação que eu recebi era
inadequada.
Ficam aqui os meus cumprimentos à comunidade evangélica, que prontamente entendeu que
não era minha intenção limitar a liberdade dessa comunidade, que tem prestado, no meu entender, relevante papel social ao País.
Parabéns à comunidade evangélica.
Sr. Presidente, quero, também solicitar a
V.Exa. que autorize a transcrição nos Anais da Casa
de dois manifestos da Frente Parlamentar de Oposição.
MANIFESTOS A QUE SE REFERE O
ORADOR

MANIFESTO DA FRENTE
PARLAMENTAR DE OPOSiÇÃO
Ao longo do ano de 1997, o Bloco regimentalmente formado pelo PT, PDT e PCdoB: com o apoio
do PSB, unificou o trabalho parlamentar dos partidos
de esquerda, consolidando a oposição ao projeto
neoliberal, estimulando o rebatimento desta unidade
nos movimentos sociais e criando as condições para
que as esquerdas se unifiquem na disputa presidencial e em várias disputas regionais marcadas para
este ano.
Estas idéias se materializaram em episódios
como a resistência tenaz e unitária que opusemos
às contrareformas propostas pelo governo; na luta
contra a reeleição casuística, obtida com a utilização
de métodos condenáveis; na luta contra a insensatez da privatização da Vale do Rio Doce; nas inúrne- .
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ras vitórias, obtidas na J4stiça, sobre o_arbí~rio'erigido em método de governo; no apoio unitário à gloriosa marcha dos Sem-Terra sobre Brasília.
Neste ano, em que o trabalho legislativo divide
espaço com as mobilizações de massa em tomo das
disputas eleitorais e no momento em que a truculenta intervenção de FHC 'na convenção do PMDB propicia o ingresso de outros setores no campo da oposição, o PT, o PDT e o PCdoB, com o apoio do PSB,
que embora não integrasse regimentalmente o Bloco, politicamente sempre esteve a ele unido, resol-

a) a defesa intransigente dos valores
democráticos, da justiça socrãt e -da- soberania nacional, efetivando na luta pelo emprego, desenvolvimento, reforma agrária, direitos sociais e, de uma m~neira geral, pelo
combate da política neoliberal do atual go-

veram transformá-lo em Frente Parlamentar de Oposição.
Esta nova denominação servirá para contornar
restrições regimentais, dando maior flexibilidade e autonomia aos diferentes partidos de·esquerda, permitirá
uma utilização mais ampla dos diferentes espaços de
debate oferecidos pela Câmara dos Deputados aos
partidos e vai também facilitar a incorporação de
personalidades e grupos, que não pertencem a nenhuma de nossas siglas, mas que participam da
compreensão de que precisamos derrotar o projeto
neoliberal e oferecer um novo projeto ao Brasil.
É com esta compreensão que oferecemos ao
povo brasileiro a Frente Parlamentar de Oposição,
que conserva os mesmos objetivos do Bloco, mas
adota estruturas mais flexíveis, porque está certa de
que a tarefa de derrotar o projeto neoliberal diz respeito ao conjunto do povo e dela podem e devem
participar todos os que querem construir um país
justo e soberano.
Brasília, 25 de março de 1998. - Deputado
Marcelo Déda, Líder do PT - Deputado Alexandre
Cardoso, Líder do PSB - Deputado Miro Teixeira,
Líder do PDT - Deputado Haroldo Lima, Líder do
PCdoB.

Art. 32 A Frente Parlamentar de Oposição atuará de forma unitária, em todas as ações e manifestações políticas, preservada a autonomia e as características próprias de cada um dos segmentos que a
compõem.
Art. 4.2 O voto da Frente Parlamentar de Oposição será unificado em todas as questões em exame
no plenário da Câmara bem como em suas Comissões, o qual deverá ser expresso em plenário pelos
Líderes dos partidos' ou Coordenadores de grupo de
parlamentares integrantes, se houver, que cuidarão
de apresentar as peculiaridades do segmento que
compõem, sempre notificando que estão votando
com a Frente Parlam~ntar de Oposição de que participam.
Parágrafo único. Admitir-se-á excepcionalmente voto diferente do da 'Frente por algum de seus integrantes que insista
fazê-lo, argüindo razões intransponíveis, partidárias, de princípios ou de ordem
política, situação que deverá ser referida no encaminhamento da votação.
Art. 52 A Coordenação da Frente Parlamentar
de Oposição será exercida pelos Líderes dos partidos que a compõem, além de eventuais Coordenadores de grupos de parlamentares dela integrante.

FRENTE PARLAMENTAR DE OPOSiÇÃO

Parágrafo único. Haverá reuniões ordinárias
semanais da Coordenação da Frente Parlamentar
de Oposição, para apreciar e deliberar sobre a agenda política e a pauta de votações da Câmara e do
Congresso, sem prejuízo da convocação de reuniões de todos os integrantes da Frente, em razão de
assuntos de relevância e urgê~ia.
Parágrafo único. Os integrantes da Frente Parlamentar de Oposição nas comissões permanentes
e temporárias promoverão reuniões de seus representantes, para programar a ação coletiva mais eficaz nesses órgãos.
Art. 62 As decisões da coordenação da Frente
Parlamentar de Oposição serão tomadas por consenso.

Art. 12 O Partido dos Trabalhadores - PT, o
Partido Democrático Trabalhista - PDT, o Partido
Socialista Brasileiro - PSB e o Partido Comunista do
Brasil - PCdoB, decidem constituir, a partir desta
data, a Frente Parlamentar de Oposição, com funcionamento na Câmara dos Deputados, de acordo com
as disposições deste Regimento.
Parágrafo único. Poderá vir a integrar a Frente
Parlamentar de Oposição qualquer partido ou
deputado que se identificar e se comprometer com
os seus propósitos.
Art. 2.2 Constitui objetivo primordial da Frente
Parlamentar de Oposição:

vemo;
b) a luta pela independência e autonomia do Legislativo e pelo funcionamento democrático da Câmara dos Deputado~.

em
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Marcelo Déda, Líder do PT - Miro Teixeira,
Líder do PDT - Alexandre Cardoso, Líder do PSB
- Haroldo Lima, Líder do PCdoB.
O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Com
a palavra o Deputado Vanio dos Santos.
O SR. VANIO DOS SANTOS (PT - SC. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, ocupamos a tribuna desta Casa e solicitamos que isto seja divulgado em A Voz do
Brasil e no jornal Hoje na Câmara -, para informar
que entregamos à Comissão de Finanças e Tributação, na data de hoje, relatório sobre o Projeto de Lei
n2 50/95, que dispõe sobre a segurança para estabelecimentos financeiros.
Depois de ampla discussão com todos os segmentos envolvidos - bancários, vigilantes, clientes e
banqueiros - e mesmo após audiência pública que
contou com a presença de representantes do Ministério da Justiça, da Confederação Nacional dos Bancários, da Federação Nacional dos Banqueiros, do
Departamento Estadual dos Bancários de Santa Catarina, da Federação Nacional dos Vigilantes e federações de transportadoras de valores, optamos por
apresentar um substitutivo global à matéria, incorporando um conjunto de sugestões que visam ampliar
a segurança dos estabelecimentos, garantir um
atendimento tranqüilo para clientes, preservar vidas
de vigilantes e trabalhadores bancários.
Nesse debate, foi consenso a identificação de
que o problema da violência urbana está intimamente associado às desigualdades sociais do País, à falta de oportunidades de trabalho e de geração de
renda para um contingente elevado da população e
à falência epidêmica do aparato de segurança pública, que está incapacitado para o exercício de sua tarefa institucional de garantir a ordem e inibir preventivamente a violência.
Enquanto a polícia não tem veículos ou gasolina para operar o policiamento ostensivo, as quadrilhas de assaltantes de bancos traficam armamento
pesado privativo das Forças Armadas e fazem de
cada assalto um investimento a mais no seu potencial bélico e organizativo.
Diante da progressividade dessas ocorrências
delituosas, que praticamente duplicam de ano a ano,
estamos aproveitando a tramitação do Projeto de Lei
n2 50/95 e apensos para oferecer uma proposta global que visa dotar o serviço bancário de itens obrigatórios de segurança que inviabilizem a ocorrência
dos assaltos.
Para tanto, destacamos quatro pontos que nos
parecem fundamentais.
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Primeiro, cumpre fortalecer o papel do Ministério da Justiça, por intermédio da Polícia Federal, na
aprovação do plano de segurança de cada agência
bancária. A Polícia Federal vem-se organizando internamente, abrindo delegacias especializadas, para
cumprir essa competência, outrora ligada ao Banco
Central. PareCe-nos decisivo fortalecer esse trabalho, ampliar sua fiscalização e permitir que legislações estaduais e municipais concorrentes corroborem
para que os itens de segurança atentem para pecuIiaridades locais.
Segundo, apresentatnos uma relação de itens
de segurança cumulativos e obrigatórios. A legislação anterior estipulava um mínimo de três itens entre
os constantes na relação. Optamos por ampliar a lista de itens, incorporar novas tecnologil;ls e técnicas
de segurança e fazer com que os itens enumerados,
sem prejuízo para eventuais inovações, sejam obrigatoriamente utilizados. Dentre esses, destacamos
vigilantes treinados, escudos protetores, instrumentos de monitoração remota e portas giratórias.
Queremos chamar a atenção para a importância desse item. As portas giratórias de segurança,
com detectores de metal e travamento automático,
vulgarizam-se como instrumentos de preços já acessíveis e com impacto considerável na redução de
ocorrências de assaltos. Os bancos públicos em sua
grande maioria já estão implantando esse recurso.
Importa que as instituições financeiras privadas também o adotem de forma obrigatória.
Estamos propondo também que as·instituições financelras tenham seguro obrigatório que garanta indenizaçães a clie.ntes, vigilantes e bancários que forem
vítimas de assaltos e roubos nas dependências internas de suas agências. O cumprimento dessa determinação não isenta o estabelecimento de garantir assistência médica e psicológica para as pessoas vitimadas
pela violência no interior desses recintos.
Por último, aprovamos a proposta de criação
da carteira nacional dos que vão profissionalizar e
qualificar o serviço prestado pelos trabalhadores em
vigilância.
Em nosso entendimento, esse conjunto ,de medidas é apenas um passo a mais nesta caminhada
decisiva contra a violência. Um passo contra a negligência e omissão que envolve a movimentação do
dinheiro na sociedade, especialmente a falta de cuidados elementares na segurança física, nos interiores e nos acessos das agências, postos e serviços de auto-atendimento bancário.
Se para o banqueiro o assalto a banco é um fator menor, dado que seu capital já está protegido por
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apólices de seguro, temos que levar em considera~
ção que para os bancários, para os clientes e para
os vigilantes, que sofrem traumas psicológicos, violência física e que, em muitos casos, perdem a pró~
pria vida, é fundamental a reversão desse quadro de
crescimento progressivo.
E para ilustrar esse dado basta ver os assaltos
e tentativas em São Paulo, que foram 470 em 1994,
1.004 em 1995 e 1.679 em 1996. Em Santa Catari~
na, em 1995, houve 75 assaltos, 118 em 1996 e 130
em 1997. Até o último 12 de março, já foram assalta~
dos 21 bancos catarinenses. Destes, 19 não tinham
portas de segurança.
Esses dados fortalecem nossa compreensão
da importância desse trabalho que estamos apresentando e do papel decisivo que esta Casa tem na
aprovação céiere dessa matéria.
O SR. VALDECI OLIVEIRA (PT - RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, estamos encaminhando um documento
ao Presidente da Rede Ferroviária Federal do Rio de
Janeiro, Isaac Popuchiti, pedindo a S.Sa. e também
ao Governo Federal sensibilidade para as negociações extremamente importantes sobre a questão da
moradia de ex-ferroviários da RFFSA. Eles compraram casas da própria Rede Ferroviária. Essas negociaçães desenvolveram-se num limite extremo; daí
por que a prestação, hoje, está em torno de 300 a
400 reais.
Existe uma enorme dificuldade de negociação
para aumentar o prazo de financiamento da compra
dessas casas, hoje fixado em 60 meses. Já que o
Governo Federal faz negociação com todos os outros setores, com os grandes empresários, com os
grandes latifundiários deste País, para aumentar o
pagamento das suas dívidas, nada mais justo do
que estender essa possibilidade aos ferroviários da
Rede Ferroviária. É fundamental para o Governo que não apresenta proposta alguma para resolver o
problema habitacional, e hoje temos déficit de mais
de 8 milhões de moradias - que eles paguem suas
dívidas.
Esperamos que nosso apelo no sentido de se
realizarem essas negociações e de serem marcadas
as audiências sejam atendidos pelo Governo, pelo
Ministro dos Transporte e pelo Presidente da Rede
Ferroviária.
Em segundo lugar, quero denunciar, desta tribuna, a situação vivida hoje pelos trabalhadores do
setor de vestuários da Cidade de Santa Cruz do Sul,
no Rio Grande do Sul.
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Os trabalhadores do vestuário de Santa Cruz
do Sul, no Rio Grande do Sul, por intermédio de sua
representação sindical, estão desde o mês de outubro tentando negociar com o sindicato patronal o dissídio coletivo e decidir uma série de questões fundamentais para a melhora de vida dos trabalhadores.
No entanto, a representação empresarial está insensível, não aceita negociar e, além disso, tem adotado uma política extremamente atrasada, retrógrada,
autoritária e antidemocrática. O sindicato patronal
tem pressionado os trabalhadores a assinar em cartório documentos que proíbem o repasse da contribuição assistencial à entidade representativa dos
trabalhadores. Todos os trabalhadores do referido
sindicato estão sendo pressionados e não têm tido
descontada a contribuição assistencial para seu sindicato, fundamental para que a entidade possa, de
fato, representar a categoria.
Estamos, além disso, denunciando e repudiando nota publicada nos jornais da região, paga pela
Associação Comercial e Industrial de Santa Cruz do
Sul, em que são tratados o sindicato dos trabalhadores e sua direção como marginais. Não aceitamos
esse tipo de procedimento. Por isso, pedimos aos
Parlamentares da bancada gaúcha que intervenham
no caso, para coibir esse abuso de autoritarismo e
desrespeito aos trabalhadores, a fim de que a entidade sindical - e tanto lutamos neste País por Iiberdade sindical, autonomia e direitos dos trabalhadores - não seja manchada e desrespeitada por senhores que não têm o mínimo de dignidade para discutir questões trabalhistas.
Deixo registrados nosso repúdio e nossa indignação, uma vez que devemos garantir que os trabaIhadores sejam respeitados, tenham dignidade e não
sejam tratados como marginais, como consta da
nota da Associação Comercial e Industrial de Santa
Cruz do Sul.
Entendemos também fundarllental a negociação entre as categorias, o sindicato e a entidade patronal. Esperamos que, nesse caso, haja sensibilidade e não desrespeito - como vem ocorrendo - e que
os trabalhadores e suas entidades de classe sejam
extremamente respeitados por esses senhores que
não conhecem nosso ponto de vista e não sabem o
que é democracia e'luta pelos direitos dos trabalhadores.
Sr. Presidente, peço a V.Exa. que determine
a divulgação deste pronunciamento nos órgãos de
comunicação da Casa e no programa A Voz do
Brasil.
Era o que tinha a dizer.
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o SR. ADÃO PRETTO (PT - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, prezados colegas, na
semana passada houve, em vários Estados, mobilizações do Movimento dos Trabalhadores Rurais
Sem Terra e dos pequenos agricultores. O MST reivindicava terra para assentamentos e os pequenos
agricultores reclamavam crédito subsidiado para poderem permanecer na terra. Foram duas grandes lutas: uma de quem quer terra para trabalhar e outra,
semelhante, quase unitária, de quem quer permanecer na terra.
Os pequenos agricultores pedem crédito para
que possam investir, recuperar o solo, comprar máquinas, construir casas, galpões. A agricultura familiar, responsávAI por 80% dos produtos que nós brasileiros consumimos, já está ficando deformada. E
qual a resposta que se ouve do Governo? A de que
não há recursos. Ainda hoje, estivemos no Ministério
da Agricultura e os assessores do Ministro disseram
que a proposta é boa, viável, mas que não há recursos.
Sr. Presidente, prezados colegas, quando o Sr.
Femando Henrique Cardoso assumiu o Govemo, as
importações de produtos alimentares chegaram a ter
um aumento de 10 mil por cento. Vejamos alguns
números: com o chocolate, por exemplo, ternos hoje
uma despesa de n milhões de dólares; no Sul do
País, está prevista uma enorme safra de soja para
este ano, e o Govemo está gastando, por ano, 172
milhões de dólares na importação desse produto; e
na importação de leite são gastos 60 milhões de
reais.
Se esses recursos fossem usados como subsídio à agricultura, certamente teríamos nosso trabalhador rural bem amparado, bem estruturado, e
esse dinheiro ficaria circulando no País. Mas, infelizmente, o dinheiro vai para o bolso das multinacionais.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. GONZAGA PATRIOTA (PSB - PE.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, centenária, pequenina,
frágil, respeitosa, paciente, esperançosa é minha
querida Sertânia, cidade onde nasci. Sua gente é
hospitaleira, brava, dinâmica, versátil, determinada, inteligente, simpática, competente, ordeira e também paciente. Encravada na sua região do Moxotó,
distante trezentos quilômetros da capital (Recife),
Sertânia padece calada de ações públicas que lhe
dê distinção merecida.
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Assediada em épocas de campanhas eleitorais
por políticos de regiões diversas, é sempre esquecida após os pleitos. Suas fábricas quase todas se foram - SANBRA, Anderson Clayton, Raul Guimarães, entre outras menores. A Rede Ferroviária foi exterminada também. Parte dos seus ilustres filhos
emigrou para ganhar a vida ou sofrer longe do seu
torrão.
Mas nem tudo está perdido. Deus também
é sertaniense. Em 1996, o povo de Sertânia
acordou e elegeu um time de primeira linha para
governar os seus destinos. Ângelo Rafael e Junhão,
Prefeito e Vice-Prefeito, respectivamente, dois
valorosos cidadãos que renunciaram as cores
partidárias e ideologias políticas para se juntarem em defesa da reconstrução da sua terra e
organização do seu povo. Os Vereadores José
Ivan, Presidente da Câmara Municipal, Bartolomeu Brasiliano, Bartolomeu Roque, Cícero Paulo, Guga Lins, Geraldo Rodrigues, Izidoro Simões, Maria de Fátima Lafayetti, Maria de Lourdes
Galindo, Marcelo Sampaio, Nelson Muniz, Sinval
Siqueira e Severino Veras e o Secretário Municipal uniram-se aos servidores da Prefeitura para
o grande mutirão popular.
Na festa da posse dessa equipe, juntaram-se
todos os sertanienses para um grito de ordem: unidade, trabalho e reconstrução. E isso está dando rE!sultado.
As escolas e postos de saúde da zona rural
foram reabertas, estradas recuperadas e mais de
1000 obras entregues aos agricultores, dentre
elas, poços, açudes, barragens, cisternas e eletrificação rural.
Os sete distritos representados, também, pelos
seus Vereadores e lideranças políticas e comunitárias estão recebendo, aos póucos, sua infra-estrutura, educação, saúde, saneamento, calçamento,
água, ambulâncias etc.
A sede, no princípio,. recebeu os pequenos e
urgentes consertos, limpeza, tapa buracos, calçamentos, revitalização dos prédios públicos, dentre
eles, o Hospital Regional e a Escola Agrícola, a menina dos meus olhos:'
Mesmo enfrentando o desemprego e as dificuldades por que passa a maioria dos ~unicípios brasileiros, a equipe administrativa de Sertânia, trabalhando com a criatividade, alcançou êxito neste primeiro ano de governo.
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A comunicação social, a duras penas, chegou
a Sertânia: dois jornais e a Rádio Comunitária da
Igreja, e ainda, esperando receber em breve a FM
Sertânia.
f
Srs. 'Deputados, queremos ainda registrar o
lançamento, em Cruzeiro do Nordeste, do filme
"Central do Brasil", de Walter Salles Júnior, no domingo dia 22.
Walter Salles levou o seu maravilhoso filme,
"Central do Brasil", de volta ao lugar onde ele nasceu.
A projeção de ·Central do Brasil" aconteceu
num largo, onde foi instalada uma tela e um sistema
de som que se mostrou inteligível em praticamente
todos os lugares. Calcula-se que umas duas mil pessoas tenham participado da exibição, que aconteceu
ao ar livre, sob um fantástico céu sertanejo de estrelas. Caravanas vindas de Custódia, Arcoverde e
Pesqueira encheram a cidade de carros, kombis, caminhões e toyotas. Agroboys e agrogirls desfilavam suas griffes.

com mungunzá e cachorro-quente, um telão enorme
e dois palanques armados na praça. Os moradores
não escondiam o desejo de reencontrar Waltinho, e
Fernanda (ou 2azá), como chamam, sem cerimônias, o diretor e a atriz premiados em Berlim.
Concluo, Sr. Presidente, dando as boas-vindas
ao Padre Reginaldo, que assume a tradicional Igreja
Nossa Senhora da Conceição, desejando-lhe muito
êxito no comando dos seus fiéis.
Em razão da importância do lançamento desse
filme, pedimos seja transcrita nos Anais desta Casa
matéria do Jornal de Brasília, edição de ontem, intitulada "Central no Sertão do Brasil".
Ao Padre Fernando, que por muitos anos semeou a palavra de Deus em Sertânia e que no
próximo domingo se muda para Venturosa, em
nome de todos os meus conterrâneos transmitolhe o reconhecimento da sua inestimável contribuição na formação dos cristãos sertanienses. Que
Deus o acompanhe e continue iluminando minha

Ao apagar as luzes, o ritual cinematográfico foi
seguido à risca. Silhuetas de chapéus de palha apareciam bem delineadas contra o brilho do filme. O evento, que muita gente associou a climas semelhantes
sentidos em filmes como "Cinema Paradiso", ou
"Splendor", estava mais próximo dos antigos nickelodeons (ou cine poeiras), uma vez que a grande maioria dos presentes nunca havia assistido a uma sessão
de cinema, não tinham, portanto, a referência da nostalgia. O fascínio da multidão era tremendo, principalmente com o tamanho e o colorido da imagem.
Dona Rosa Graça (não quis dizer a idade), de Cruzeiro, não parava de exclamar que era muito bonito.
"Central do Brasil" fala de um sertão pobre,'
mas não miserável; árido, mas não insensível. A honestidade com que o cineasta mostra a região é, seguramente, merecedora da admiração de todos os
brasileiros e em especial dos moradores de Cruzeiro
do Nordeste; foi o cenário de boa parte das filmagens e seus moradores participaram de várias partes do filme. Domingo passado, todos os 620 moradores do lugar estavam ansiosos pelo retomo de
seus padrinhos famosos: a atriz Fernanda Montenegro, o ator mirim Vinícius de Oliveira e o cineasta
Walter Salles.
O trio voltou ao local para cumprir a promessa
feita na partida, há um ano, quando o cineasta garantiu que, depois de finalizàr o filme, voltaria para
exibi-lo em Cruzeiro. Para esperar amigos tão ilustres, a cidade passou todo o dia preparando~se.
Bandeirinhas na praça principal, faixàs de saudação
espalhadas pelas fachadas, um coquetel preparado

querida terra.
REPORTAGEM A QUE SE REFERE O ORA-

DOR:
CENTRAL NO SERTÃO DO BRASIL
Três mil moradores de Cruzeiro do
Nordeste, Sertânia, Arcoverde e Custódia asistem ao· filme que ganhou o Urso
de Ouro em Berlim, na companhia de
Fernanda Montenegro e Miguel Arraes
Maria do Rosário Caetano
Enviada Especial
Cruzeiro do Nordeste - Mais que uma festa d0minical, a pré-estréia sertaneja de Central do Brasil, filme de Walter Salles Jr, premiado como Urso de Ouro
em Berlim, foi um encontro cívico-eultural-religioso.
A população (620 habitantes) de Cruzeiro do
Nordeste, empoeirado distrito de Sertânia e um dos
principais cenários de Central do Brasil, vestiu suas
melhores roupas, comemorou o santo protetor das
chuvas (São José), ouviu seu ídolo político, o governador Miguel Arraes, gritou "zazá, zazá, Zazá',
quando Fernanda Montenegro pegou o microfone
para breve discurso, ouviu o som, da Banda de Pífanos de Santa Luzia e acompanhou os passos do
grupo de côco de roda a Caravana Não Morreu. A
projeção, ao ar livre, foi realizada el'Í1,clima de "cinema paradiso" e constituiu-se na ·primeira sessão" da
maioria dos sertanejos presentes. Antes de ver <{filme, a população se dirvertiu com banda de pífano,
; t,1
côco de roda e preces para São José.
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Veio gente de todas as cidades e vilarejos da
redondeza. No sertão pernambucano, Miguel Arraes
é um líder inquestionável. Faixas espalhadas pelas
ruas do lugarejo incluíam saudações de populares e
deputados ao governador e ao "elenco de Central do
Brasil por ter optado por nosso povoado".
De Arcoverde, cidade de 40 mil habitantes, vieram ônibus lotados com 300 pessoas, incluindo os
sete integrantes da Banda de Pífanos de Santa Luzia. Ao prefeito de Sertânia, Ângelo Ferreira, coube
as honras políticas. Afinal, Cruzeiro do Nordeste é
um distrito do município-anfitrião. A soma dos 620
cruzeirenses aos visitantes dos municípios vizinhos,
resultou numa platéia de três mil pessoas.
Primeira sessão - A noite estava escura, o céu
estrelado e o clima morrno e agradável. Arraes e
Fernanda, acompanhados de Walter Sanes Jr., Fernando Torres e do garoto Vinícius de Oliveira, engraxate que tomou-se co-protagonista da Central do
Brasil, tomaram seus assentos na grande "praça" da
cidade. Chão batido, umas 800 cadeiras. Os que ficaram de pé para a grande sessão ao ar livre - a
maioria - viram o filme assim mesmo. Outros, sentaram-se ao chão poeirento, sem forrá-lo.
A tela imensa e as caixas de som poderosas
não evitaram um pequeno desentendimento entre
Walter Sanes e Alfredo Bertini, diretor do Festival de
Cinema de Recife, promotor junto com o Governo de
Pernambuco, de pré-estréia sertaneja de Central do
Brasil. O cineasta queria ver cumprida a promessa
dos organizadores: som stéreo. Exausto, no oitavo
dia de maratona festivaleira recifense, Bertini perdeu
a paciência e chamou Walter de filhinho de papai" (o
cineasta é filho do banqueiro Walter Moreira Sanes).
Mas não houve maiores desdobramentos.
A população prestou enorme atenção ao desenrolar da história de Josué (Vinícius de Oliveira),
garoto pobre do Rio, que sonha conhecer o pai nordestino. Perde a mãe, atropelada por um ônibus, e
acaba ligando sua vida à de Dora, uma escrevedora
de certas, que atende a analfabetos na Central do
Brasil. Ela escrevera - e não enviara - cartas ao pai
do menino.
Dora e Josué saem pelo sertão brasileiro em
busca do sonhado pai do garoto. Passam pelo sertão da Bahia, região de Milagre e Vitória da Conquista, e chegam a Pernambuco, justo na região de Cruzeiro do Nordeste. O filme acompanha com poesia e
humanismo a viagem destes dois deserdados da
sorte.. Dora, professora jiposentada, sem marido e filhos, é cínica e dura. Mas a viagem Brasil adentro, e
a convivência com Josué acabará por humanizá-Ia.
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No final da sessão, a platéia aplaudiu educadamente. Sem os delírios consagradores dos festivais
de Berlim e do Recife. O sertanejo é seco, contido. E
muito prático. O jovem Kerviton Rotaciano Galindo,
18 anos, morador de Arcoverde, não escondeu seu
desapontamento com o final do filme. "Mas por que
Josué não encontrou o pai? A gente esperou por
isso o filme inteiro".
Maria Dolores de Brito, de 55 anos, e a filha
Maria de Lurdes Brito, de 19, não fizeram reparos ao
filme. Elas moram no Sítio Capora e laca, "a uma
légua (seis .km) de Cruzeiro do Nordeste". Nenhuma
da duas conhecia cinema. "Conhecemos TV", testemunharam, depois de garantir que "gostaram de
tudo no filme".
A jovem LUrdes é fã de Fernanda Montenegro,
que viu na novela Zazá. Mas confessou não conhecer nenhum os outros atores. Nem Marília Pêra, nem
Otávio Augusto, quem dirá Stena Freitas, Sônia Lira,
Matheus Nachtergaele e Caio Junqueira.
Ao avaliar o filme sob aprovação da mãe, Lurdes garantiu só ter visto bondade na personagem de
Fernanda Montenegro. "A escrevedora da cartas é
muito boazinha. Ela leva o garoto para o sertão, pois
quer ajudá-lo a encontrar o pai". O olhar de Dolares
e LUrdes não reservou espaço para o lado perverso
e cínico de Dora, presente na primeira metade do.filme de Walter Sanes.
A adolescente Maria Gileide Gomes da Silva,
de 15 anos, estava vestida, com os trajes do grupo
folclórico arcoverdense a Caravana Não Morreu. Ela
dançou o cõco de roda com seus 22 colegas na·
"praça" de Cruzeiro do Nordeste, antes da sessão
de CeEntral do Brasil. Depois, assistiu ao filme de
pé, até cansar-se. Aí, sem como forrar o chão, sentou-se com seu vestido de chita, enfeitado de rendas
e fitas, na poeira.
Ao final, aplaudiu e explicou porque "adorou" o
filme: "adorei porque a mulher (Fernanda Montenegro) ajudou o menino. Ela andou com ele até encontrar a casa dos parentes. Não encontraram o pai,
mas encontraram os irmãos. Para ele, que perdeu a
mãe, ficar com os irmãos vai ser muito bom".
FIGURANTE QUER TRABALHAR NO CIRCO
As platéias urbanas que viram Central do Brasil
em Berlim, Recife e nas concorridíssimas pré-estréias paulistas e cariocas choraram ~Qpiosamente.
E riram nos momentos em que, magistral, a Dora de
Fernanda Montenegro apronta algumas para se virar, sem um centavo furado, na fuga sertão nordestino adentro.

07826 Quinta-feira 26

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Na sessão "cinema parad.iso" de Cruzeiro do
Nordeste, o público riu quando Dora, depois de repreendér'o menino Josué pór ele ter roubado bisooitos e balas na Venda do Seu Bená, faz o mesmo,
roubando salames e alimentos mais substanciosos.
Mas não delirou com o filme. Até porque não se viu
muito na tela.
Poucos dos figurantes. das belíssimas seqüências rodadas em Cruzeiro do Nordeste (destaque,
para romaria iluminada com luz de velas, que acaba
numa casa de milagres), e reconheceram na tela.
Ninguém gritou ou sorriu ao reconhecer um líder comunitário nesta ou naquela seqüência.
O garoto Fred Francisc9 dos Santos, de 12
anos, tornou-se amigo inseparável da equipe do filme, em especial de Walter Salles e do engraxate-::
ator, Vinícius de Oliveira, 11 anos. Ganhou até apelido da equipe de filmagem, Mordidinha. Ele fez figuração em Central do Brasil, atuando numa carroça
de ciganos que passa pela estrada. Não se reconheceu na tela e nem ligou para isso. Só queria brincar
com Vinícius e estar com Walter Salles, "um segundo pai para mim".
.
Já Cícero de Souza, 28 anos, morador da Vila
do Presídio, em Arcoverde, não só se viu na tela,
como quer ser ator. Ele vem do circo e conta que já
trabalhou "com Tiririca, fazendo palhaçadas". No filme, Cícero dita carta a Dora, num dia de romaria.
Ele recitou seu texto para o Caderno 2. "Eu quero
muito mandar lembrança para minha ex-esposa em
São Bento do Una". A montagem final de Central do
Brasil cortou metade das palavras ditas por ele. Mas
sua imagem foi preservada. O rapaz aparece, alegre
e faceiro, com um chapeuzinho de couro, ditando
carta para escrevedora.
O figurante arcorverdense só têm, estudo até o
segundo ano primário. Mesmo assim, quer ser ator.
"De circo ou teatro ambulante". Pede o telefone de
Sérgio Machado (assistente de direção de Walter
Salles, Jr.), que o preparou para a cena. Conta que
amigos o viram no Fantástico, da Rede Globo, ditando a carta. Ele mesmo não viu, pois é lavrador e estava na roça, descansando da dura lida. Mostra os
calos na mão e insiste que nasceu para ser "artista
de circo".
Marcos Félix da Silva, 44 anos, integrante da
Banda de Pífanos de Santa Luzia, fez figuração em
o Cangaceiro, de Aníbal Massaini, e em Central do
Brasil. No primeiro filme, ele apareceu com destaque, ao lado dos seis colegas,tocando pífano. No segundo, desapareceu no meio da multidão. Mesmo
assim, estava feliz em ver "Cruzeiro do Nordeste tão
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animada, e com tanta gente para ver um filme e escutar a nossa mús!ca."
O SR. PAULO PAIM (PT- RS. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a
Emenda Aglutinativa n° 62, derrotada ontem neste
plenário, objetivava impedir a privatização da Previdência Social, eliminando o teto expresso em valores de 1.200 reais e garantindo não só o teto de 10
salários mínimos como o reajuste das aposentadorias e pensões a cada 1° de maio, data-base que foi
usurpada pela ditadura das medidas provisórias a
essa categoria tão sofrida e tão esquecida 'pelos
nossos governantes e seus aliados no Congresso.
Hoje é um dia em que esses Parlamentares,
submissos a FHC mas eleitos pelo povo, iludido com
suas promessas de justiça social, deveriam sentir
vergonha.
Hoje é um dia em que imaginamos os aposentados e pensionistas deste País depositando esperanças nos seus representantes em Brasília, esperando alguma solução para a penúria em que estão
vivendo, submetidos a 'um Presidente da República
que lhes nega reajustes, recusa falar com seus dirigentes e diretamente do Palácio do Planalto consegue comandar, sob todos os meios que se possa
imaginar, número suficiente de traidores do voto e
do mandato que lhes foi outorgado.
Hoje é um dia em qu.e ficamos temerosos, pois
estamos cansados de ouvir muitos brasileiros dizendo que não votarão em malP ninguém e, ao tomarem
conhecimento da maneira como esta Casa tratou as
emendas que procuravam minorar o estado de miséria a que foram relegados os aposentados e pensionistas, poderão abater-se eflceitaraquele discurso
que poderá trazer a desestabilização da democracia.
A Emenda n° 62 recebeu ontem 235 votos contrários, e a ausência de 107 Deputados demonstra
como é maquiavélico o sistema adotado pelos governistas. Esses ausentes esquivaram-l;le, pois sabem que seus nomes poderiam' estar inclusos na divulgação que o movimento organizado fará.
Aos 166 verdadeiros heróis, de resistência, que
votaram "sim" à emenda, em cujo número nos incluímos, não só agradecemos, mas também recomendamos que não percam as esperanças e que continuem a luta em defesa dos direitos dos menos favorecidos.
E ao povo, aos trabalhadores, aos servidores
públicos, aos aposentados e pensionistas, um enorme abraço de condolências pelo que aconteceu ontem nesta Casa.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
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SR. AUGUSTO VIVEIROS (PFL- RN. Sem revi~
são do orador.) -Sr. Presidente, Sras. e SIS. Deputados,
mais uma trapalhada do MARE - Ministério da Administração Federal e Refonna do Estado, melhor dizendo,
do próprio Ministro Bresser Pereira, que não sei se é
melhor ou pior do que João Santana.
O que fez agora? Somou a remuneração dos
servidores públicos federais do mês de março, paga
hoje, dia 25, aos dois terços do mês de fevereiro, pagos no dia 5 de março. O funcionário que era isento
desse tributo, tendo recebido o seu salário de março
somado aos dois terços do seu salário de fevereiro,
pagou Imposto de Renda na fonte. Isso não é possível, é um absurdo que se pratica contra o funcionalismo plíblico federal. Depois de quase quatro anos
sem aumento, os servidores públicos agora têm confiscada parte de seus parcos e minguados salários,
com a retenção do Imposto de Renda na fonte. Esse
valor será devolvido, mas só no ano de 1999.
Sr. Presidente, não é possível que isso aconteça, não é possível que se coloque o funcionário público federal do meu País de lado. Temos de repelir
o que foi feito erradamente, que é antijurídico e sobretudo antimoral.
Presidente Fernando Henrique Cardoso, não
faça mais isso.
A SRA. JANDIRA FEGHALI (PCdoB - RJ.) Sr. Presidente, antes de entrar '>bjetivamente no
tema escolhido, quero registrar, com orgulho e convicção, minha confiança no Partido Comunista do
Brasil, que hoje, 25 de março de 1998, completa 76
anos de existência.
Venho à tribuna dar minha opinião sobre a reforma ministerial, que teve seu pontapé inicial com a
troca do titular do Ministério da Saúde.
Perguntam-me muito sobre minha expectativa
em relação a essa mudança e ao Ministro José Ser':
ra. Em primeiro lugar, quero dizer que o caos da
Saúde não é um problema de Ministro. Não é responsabilidade do Ministro Carlos Albuquerque, nem
terá solução com a nomeação do Ministro José Serra. O problema da Saúde é estrutural, é do modelo.
Na minha opinião, o Governo Fernando Henri. que Cardoso não é a favor do modelo SUS nem dos
direitos hoje consagrados na Constituição, e assim
vai implementando outro projeto político, um nov.::
modelo de ação na área da Saúde. E esse novo modelo tem como referência as orientações contidas no
relatório "Investindo em Saúde", de 1993, do Banco
Mundial.
A política de redução do papel do Estado,
transformando usuários em clientes do setor privado
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e do mercado, é a orientação absolutamente clara
deste Governo. O Ministro Carlos Albuquerque sucumbiu a essa política. Juntou-se à nova visão de
modelo de Saúde e não brigou, não protestou contra
os permanentes desvios dos recursos da CPMF e
de outras fontes, o que gerou uma brutal asfixia financeira na área da Saúde, resultando no caos instalado em todo o País, com epidemias, mortes por
câncer de colo uterino, hospitais fechados, falta de
medicamentos. Realidade que coloca a saúde como
segunda preocupação dos brasileiros.
O fato de o Senador Üosé Serra assumir o Ministério - S.Exa. tomará posse provavelmente na próxima semana - não faz a minha preocupação diminuir.
Primeiro, porque o novo Ministro concorda com a política em vigor para o setor Saúde e com o novo modelo
a ser implantado. Em segundo lugar, S.EXa. não é da
área, não tem, portanto, a sensibilidade e competência
técnica necessária para compreender setor tão complexo. Além disso, S.Exa. reforça a ótica contábil e financeira, que hoje é a lógica do Governo.
Os cidadãos viraram elementos de uma planilha de custos, são despesas a cortar. Não se obedece à lógica de que gastos em Saúde são efetuados
para salvar a vida de cidadãos. Com o Sr. Barjas
Negris, formará uma dobradinha absolutamente perfeita, porque este também é da área econômica e
tem enorme comando no Ministério. Portanto, não
tenho razões para, conhecendo a história do Governo Fernando Henrique Cardoso, dar um voto de confiança a quem quer que seja.
d Ministro estabeleceu como condição para
assumir a Pasta da Saúde o aumento dos recursos.
Mais do que qualquer outra interpretação, revela
que, durante todo esse tempo do Govemo FHC,
Parlamentares de Oposição e o movimento social tinham razão. O problema central da Saúde é a falta
de financiamento e não "questões de Qerência".
No entanto, as propostas qôe surgem são inaceitáveis. Primeiro, estabelecer uma vinculação de
receita apenas para Estados e Municfpios, quando o
principal volume do dinheiro destinado à Saúde advém
de recursos arrecadados pela Receita Federal, COFINS e Contribuição Social sobre o Lucro. segundo,
transformar a CPMF em contribuiçãtl permanente.
Entretanto, os recursos oriundos da CPMF 'não estão em boa parte indo para a sua finalidade, a Saúde, sendo desviados para cobrir rombos financeiras
do Governo. Essa lógica não podemos prolongá-Ia.
A proposta apresentada ao Govemo pelo Movimento SOS-SUS continua de pé: a Emenda Constitucional n!! 169, que vincula 30% dos recursos da
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Seguridade Sodal e 10% dos orçamentos fiscal da
União, dos Estados e dos Municípios.
Repudio a atitude de deixar a população à mercê da disputa eleitoral de 2002, já deflagrada, com
as batalhas campais na estrutura do Govemo e em
sua base parlamentar. Não acredito numa melhora,
repito, e preocupo-me com a ótica contábil, que será
fortalecida no Ministério da Saúde. Espero que o
Congresso Nacional esteja atento à questão, enfrentando esse novo modelo e o caos que se estabeleceu na Saúde brasileira.
Era o que tinha a dizer.
O SR. ADYLSON MOTTA (PPB - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, há dois anos havia neste Govemo órgão _
público que permanentemente estava nas páginas
policiais, em função dos escândalos que nele ocorriam, ou por ele patrocinados, ou com sua conivência ou pela omissão de seus administradores.
Em março de 1996, um gaúcho completamente
desconhecido nacionalmente, mas indicado pelo
meu partido, e principalmente contando com o respaldo da nossa bancada federal, assumiu a Presidência da Conab. Graças ao trabalho severo, inteligente e persistente que imprimiu àquele órgão, esse
gaúcho tirou a Conab das páginas policiais e inseriua nas páginas econômicas; hoje, a Conab é um dos
órgãos respeitáveis deste País.
No momento em que o Dr. Francisco Turra,
meu ex-colega Deputado Estadual no Rio Grande e
futuramente membro desta Casa - tenho certeza -,
deixa a presidência da Conab, presto minha homenagem a um homem sério, correto, a um homem
simples, mas conhecedor das lides do interior, principalmente do setor agrícola, do pequeno produtor, do
pequeno criador. Foi-lhe confiado esse setor, e
S.Sa. soube honrar a confiança depositada, inclusive
com o nosso respaldo.
Peço a V. Exa., Sr. Presidente, que integre ao
meu pronunciamento o relatório feito pelo Presidente
da Conab dando conta da sua atividade. É significativo saber que apenas 990 denúncias-crime foram
encaminhadas ao Ministério Público nestes dezenove meses de sua gestão - e eu conheço bem o que
acontecia antes.
Quando interinamente assumi a Presidência
desta Casa, tantas eram as denúncias de corrupção
e tráfico de influência na CONAB, que determinei a
constituição de Comissão Extema para apurar junto
com funcionários a veracidade de tais denúncias. A
Comissão concluiu pela procedência delas. Fico
contente. Essa é uma demonstração de que quando
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se quer, quando se escolhe a pessoa certa, tudo é
possível realizar. Órgão desmoralizado adquire alta
credibilidade devido à supervisão que realiza, à política de armazenamento modemizada, aos métodos
- de comercialização e ao controle de estoque.
A Conab está cumprindo suas finalidades. E
em grande parte deve-se isso à ação correta, corajosa, segura e inteligente de seu Presidente, Francisco
Turra.
Esta é a homenagem que faço.
RELATÓRIO A QUE SE REFERE O ORADOR:
RESUMO DAS PRINCIPAIS REALlZAÇÓES DA
CONAB NO BI~NIO 1996/1997
Assumi a Presidência da Conab em 6-3-96. Fazem, portanto, 19 meses que estou à frente do processo de gestão da Companhia, cuja missão é de
enorme relevância para a sociedade brasileira.
Nesse período, a Organização erdrentou enormes desafios. Entretanto, apoiado pelos companheiros de Direção e pelo corpo de êmpregados e com
medidas enérgicas e soluções criativas, soube superá-los, criando condições amplas para que ela venha
a consolidar seu processo de institucionalização e
legitimar-se como instituição perfeitamente apta a
cumprir os objetivos para os quais foi criada.
1 - Esfera Operacional
No plano operacional, as ações de fiscalização
dos estoques públicos promovidas pela Conab, foram o ponto forte das atividades desenvolvidas. Os
resultados positivos alcançados refletem-se no fato
de que o índice de desvios e irregularidades caiu de
modo extremamente significativo, sobretudo levando-se em conta os altíssimos' volumes de produtos
envolvidos. Em 1996, a média dos desvios de produtos em AGF foi de 2,05%1 e a de produtos :em EGF
foi de 1,11 % e em 1997, nas I sete etapas de fiscalização realizadas até 20-9-97, essas médias caíram
para 0,60% e 0,48%, respectivamente.
_
Esta redução do índice _de desvios, :por parte
dos armazenadores, represe'1ta um marcó da mais
alta relevância nos esforços da Conab em; melhorar,
cada vez mais, a sua eficiência técnico-operacional,
para cumprir uma de suas funções precíR",as: administrar os estoques govemamentais, no,- 'âmbito da
política agrícola e de abastecimento do País.
Tal evolução foi alcançada graças
medidas
adotadas pela Empresa: treinamento permanente de
sua equipe técnica, aprimoramento da metodologia
dos trabalhos de fiscalização e adoção de novos
conceitos no relacionamento com os armazenadores. Contribuiu, também, para a obtenção desses re-

a
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sultados positivos, a celeridade com que a Conab
apresentou e vem apresentando, à Procuradoria Geral da República, as notícias-crimes alusivas aos
desvios constatados nas fiscalizações. Relativamente aos exercícios de 1996 e 1997, já foram enviadas
990 notícias ao Ministério Público, e tem sido muito
salutares os efeitos dessa providência junto às unidades armazenadoras, no sentido de coibir abusos e
irregularidades. A tudo isso, devem-se somar o rigor
e transparência nos procedimentos de cobrança por
parte da Conab, nas esferas administrativa, extra-judiciai ou judicial.
Complementarmente, a fiscalização dos estoques promovida pela Conab - na forma e na periodicidade com que vem sendo feita - proporcionou
efetivo conhecimento dos estoques em todo o Brasil, uma condição que não se tinha, com exatidão,
até 1995. Em decorrência, a Conab pode implementar um programma de saneamento dos estoques, promovendo o descarte, a comercialização
e/ou destinação a programas sociais do Governo,
de produtos de safras antigas, de produtos sob o
risco de perda ou perecimento, de produtos a baixo-padrão ou desclassificados e das chamadas
pontas de estoques.
Por outro lado, com o aprimoramento dos
mecanismos de controle dos estoques (aí considerado fundamentalmente, o trabalho da fiscalização), 'foi possível estabelecer significativas melhorias no sistema de comercialização (leilões públicos), ampliando-se sua credibilidade. A introdução, por exemplo, a partir do próximo ano, do Pregão Eletrônico só está sendo possível devido ao
aperfeiçoamento dos sistemas de gestão dos estoques públicos. Hoje, as Bolsas de Mercadorias integrantes do Sistema Conab de Comercialização,
operam via interligação telefônica, um sistema que
apresentou bons resultados, mas que hoje, diante
dos recursos tecnológicos disponíveis, tornou-se,
é forçoso reconhecer um método de trabalho superado. Com a operacionalização do Pregão Eletrônico, que permitirá a realização de pregões simultâneos para diversos produtos e a oferta de
múltiplos lotes em tempo real, a Conab estará, seguramente racionalizando rotinas, dando maior segurança às informações e reduzindo custos.
2 _ Esfera Administrativa
2.1- Criação de Comitês Técnico-Gerenciais
Fato administrativo relevante foi a criação em
fevereiro de 1996 dos Comitês Técnico-Gerenciais,
com·,a finalidade de apoiar a Diretoria Executiva na
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apreciação e deliberação dos assuntos afetos à
Companhia. Compondo a estrutura formal da Organização, tais Comitês são órgãos consultivos e de
assessoramento de caráter permanente, compostos
pelos Gerentes de Departamentos (técnicos pertencentes aos quadros da Empresa) cujas atividades tenham a ver, direta ou indiretamente, com o objetivo
temático do respectivo Comitê.
2.2 - Criação da Duvidoria
A criação da Ouvidoria objetivou melhorar o relacionamento da Empresa com os seus públicos interno e externo, tornando-a mais transparente e
mais receptiva à avaliação permanente por parte da
sociedade a que deve servir. Com a Ouvidoria, a Conab buscou uma nova lógica para o seu processo de
institucionalização, lógica esta baseada no primado
de que, para ser socialmente legítima e estruturalmente competente, ela precisa ter a participação de
seus empregados, de seus diferentes tipos de clientes e do público em geral na condução de suas atividades.
2.3 - Adoção de Programa de Desligamento
Voluntário (PDV) de empregados e de ações visando a redução de custos administrativos/operacionais.
Estas foram medidas adotadas antes mesmo
de o Governo Federal formular seus programas com
esses mesmos objetivos. Nesse sentido, a Conab foi
pioneira e este fato merece destaque.
2.4 -Implementação de um Plano de Desmobilização do Ativo Imobiliário
Esta foi outra medida adotada pela Conab antes de o Governo, através do CCE - Conselho de
Coordenação e Controle das Empresas Estatais, torná-Ia regra geral para todas as instituições da administração indireta. Mais uma vez, a Companhia se
antecipou, e as conseqüências práticas dessa medida foram e tem sido: 1) racionalização e enxugamento do patrimônio, na medida em que as unidades não vinculadas às atividades administràtivas e
operacionais foram destinadas à alienação; 2) redução de despesas com impostos, vigilância e manutenção de imóveis desativados ou tidos como inservíveis para as finalidades da Organização; 3) obtenção de receitas provenientes ~a alienação.
Em 1997, foram alienados 13 bens patrimoniais (entre terrenos, imóveis residenciais e armazéns excluídos da rede estratégica de unidades
operacionais da Empresa), o que propiciou receitas
em torno de R$2,06 milhões. Até o final do ano, espera-se concluir a alienação de mais duas unidades
(Mogi das Cruzes e Guarujá, no Estado de São Pau-
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lo), que deverá gerar receitas de, aproximadamente,
R$2,4 milhões.
Cabe ressaltar que o Programa de Desmobilização foi pt-ecedido de um amplo e rigoroso levantamento dá situação patrimonial da Conab, já que, até
então, seus controles nessa área apresentavam deficiências e visíveis inexatidões.
2.5 - Saneamento Contábil
Um dos mais sérios problemas que a Conab
enfrentou nos seus primeiros quatro anos de existência relacionou-se à sua contabilidade. Para se
ter uma idéia, nem mesmo sua Auditoria Interna
recomendou a aprovação de suas demonstrações
financeiro-patrimoniais relativas a esse período. A
Ciset do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, e o Tribunal de Contas da União manifestaram a mesma posição.
Partindo do entendimento de que nenhuma
organização pode sobreexistir sem que tenha uma
contabilidade que reflita, verdadeiramente, sua situação econômica, a Empresa, então, desenvolveu um esforço concentrado no sentido de superar
esse grave problema.
O resultado foi que, já no ano de 1995, a Conab recebeu aprovação de suas contas, ainda que
com ressalvas, e em 1996, ela não só logrou aprovação, mas conseguiu fechar e divulgar seu balanço em tempo recorde, antes mesmo do prazo legal. O parecer da Ciset, relativamente a esse exercício, foi expresso nos seguintes termos: -Á vista
do contido no processo, informo que os recursos
tratados nesta Tomada de Contas foram aplicados
de conformidade com as previsões orçamentárias
e em consonância com os planos de trabalho regularmente aprovados para a Unidade, no exercício sob exame, não se verificando o comprometimenta da eficiência e da eficácia da gestão dos recursos colocados à disposição de seus administradores, excetuando-se as ressalvas apontadas no
Relatório de Auditoria de Gestão n2 013557/97."
Essas ressalvas eslcareça-se, dizem respeito a
questões, em sua maioria já superadas.
No que se refere ao presente exercício, as
condições para que se reproduza esse comportamento são plenas. Isto é: a Conab fechará suas
demonstrações relativas a 1997 antes do prazo legal e, com toda a certeza, suas posições contábeis, pelos aprimoramentos introduzidos, espelharão de modo fidedigno a real situação econômica
e patrimonial da Organização. É essa a orientaçção
da Direção da Companhia, e este tem sido o empe-
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nho de seu corpo funcional, especialmente dos técnicos que se encontram vinculados a esse setor de
trabalho.
E já que se está falando em contabilidade,
cabe o registro de que neste biênio 96197, a Conab
conseguiu estampar, em seus balanços, resultados'
econômicos superavitários, revertendo uma tendência que oscilava entre resultados negativos e Iigeiramente positivos, como se pode constatar a seguir:
2.6 - Introdução de formas mais eficazes de
comunicação entre direção corpo gerencial e empregados

Foram criadas publicações intemas, de baixo
. custo, mas em formato, pauta e linguagem extremamente atraentes. Essas public~ções, aliadas as
constantes e quase sempre informais mensagens da
Presidência da Empresa aos empregados contribuíram muito para elevar o moral e ampliar a coesão intema em tomo da missão e dos valores da Organização. Além disso, os dirigentes da Companhia interisificaram o chamado contato -corpo a corpo(reuniões de trabalho, palestras, viagens freqüentes
às projeções regionais), sempre com o objetivo de
melhorar a comunicação intra-organizacional e de
transmitir e atualizar os valores inerentes aos objetivos ;e estratégias da Empresa no contexto de um
quadro mundial e nacional (globalização, mudanças
dos paradigmas no campo econômico, político e social) em processo de aceleradas transformações. A
biênio
melhoria da comunicação interna, no
199611997, foi fundamental no processo de institucionalização da Conab.
3 - Esfera das Políticas Agrícolas e de
Abastecimento
A regularidade do abastecimento interno em
seu sentido amplo (ou seja: encarado sob a ótica
dos três momentos do ciclo econômico: produção,
comercialização e. consumo), pelo enorme potencial
de crise que a escassez de alimentos encerra,
constitui assunto estratégico para todos os países
do mundo, inclusive o Brasil. Entretanto, a atuação
governamental, no caso brasileiro, tem-se orientado para ações e mecanismos mais seletivos, em
termos de regiões geográficas e públicos beneficiários, mais eficazes e menos demandadores de
recursos públicos.
No biênio 96197 essa tendênCiia se cristalizou
de modo bem visível, o que não significa que o Govemo Federal ten:la deixado de dar o necessário
apoio para que o setor agrícola mantenha níveis
crescentes de eficiência, produtividade e de produ-
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ção. No campo de ação da Conab, digno de nota é a
introdução de novos mecanismos - supletivos e, em
alguns casos, substitutos dos mecanismos tradicionais da Política de Garantia de Preços Mínimos (o
EGF e AGF). Como o Contrato de Opção de Venda
e o Prêmio de Escoamento de Produtos - PEP.
Ao comprar o Contrato de opção de Venda, por
intermédio das Bolsas de Mercadorias e Futuros, o
produtor pagará um pequeno prêmio, uma espécie
de seguro de preço, que lhe dará o direito de vender a sua produção ao governo, por preço, quantidade, qualidade e local de entrega fixados previamente no próprio Contrato. Na época estabelecida
para entrega da mercadoria, o produtor, de acordo
com as suas conveniências, poderá optar pela desistência do negócio com o governo e comercializar sua colheita no mercado ou até mesmo transferir seu contrato para terceiros. Trata-se de forma
mais moderna e mais simples de sustentação de
preços agrícolas. A vantagem para o produtor é
que ele passa a dispor de real garantia de preços,
caso o mercado não se apresente como opção estimulante (a mesma garantia que lhe é oferecida
pela AGF). Para o governo, o benefício é que ele
não será obrigado a desembolsar grandes volumes de recursos financeiros, como exigem os mecanismos tradicionais de EGF e AGF.
As operações com Contrato de Opção foram iniciadas em março de 1997, quando se realizaram os primeiros leilões - sempre de milho tendo como entidade centralizadora a Bolsa de
Mercadorias de Goiás. De março a junho (período de safra do produto, quando os Contratos são
lançados), foram adquiridos, pelo mercado,
94.818 contratos, equivalendo a 1.029 toneladas
de milho. O prêmio correspondente atingiu o
montante de R$ 940 mil, para um total das operações de R$ 122,0 milhões.
O Prêmio de Escoamento de Produtos - PEP é
mecanismo que, como o próprio nome indica, consiste em um prêmio oferecido pelo governo, por intermédio de leilões públicos realizados pela Conab,
aos interessados em adquirir o produto diretamente
do agricultor e/ou cooperativa. Ele é representado
pela diferença entre o "valor de referência" fixado e o
preço de mercado. O arrematante do PEP compromete-se, formalmente, a utilizar o produto contemplado em regiões de destino previamente determinadas pela Conab. As vantagens, tanto para o produtor
quanto para o governo, são as mesmas referidas
para >10 Contrato de Opção. As operações de PEP
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em 1997 chegaram a 307,3 mil toneladas de milho,
envolvendo um valor de prêmio (subvenção) de R$
12,3 milhões. O valor total dessas operações foi de
31,7 milhões. Isto significa que, não fosse a aplicação do PEP, o governo, na medida em que seria obrigado a realizar a AGF, teria desembolsado cerca
de 2,58 vezes mais do qLie desembolsou.
Outro exemplo de como instrumentos como o
PEP podem ser usados de maneira flexível e eficiente é o da comercialização, também de milho, só que,
neste Caso, o objetivo específico (e aí entra a seletividade da ação da Conab) foi o de assegurar a normalidade do suprimento deste produto às Regiões
Norte e Nordeste. Para se abastecer, estas regiões
recorriam ao mercado externo, sobretudo à Argentina, quando outras regiões brasileiras apresentavam
excedentes do produto. Um claro paradoxo, só aplicável pelas dimensões continentais do Brasil e pela
globalização dos mercados. Paradoxo, aliás, superado, graças à intervenção do governo, por intermédio
da Conab que, oportunamente, realizou operações
de PEP em Mato Grosso, Goiás/Distrito Federal e
região de Barreiras (Bahia), cujo produto (o milho) tinha, obrigatoriamente, como mercado de destino,
todo o Norte e Nordeste brasileiro. A sistemática
usada foi extremamente simples: os adquirentes que
comprovassem, por meio de documentos fiscais, a
colocação do produto naquelas regiões, teriam direito a um "bônus". Este bônus nada mais é do que o
fator de paridade entre os preços internos com os do
mercado externo. Os resultados concretos destas
operações foram os seguintes:
UFde

Vendido
(t)

Prêmio
(R$)

Valor da
Operação
(R$)

BA
GO
MT

354.337

13.728.092,33

39.567.631,67

118.856

5.293.412,50

13.272.853,33

94.490

4.364.799,67

9.921.450,00

Total

567.683

23.386.304,50

62.761.335,00

Origem

A operação em Barreiras está conclusa. Em
GoiáslDistrito Federal e Mato Grosso encontra-se
em andamento. Com esta operação especial de
PEP, foram atingidos simultaneamente três objetivos: 1) assegurou-se a normalidade do abastecimento das Regioes Norte e Nordeste com produto
nacional; 2)resolveu-se o problema relacionado com
o excedente de milho em Mato Grosso, ,G,oiás e região de Barreiras; e 3) a intervenção do governo foi
oportuna e implicou um volume mínimo de dispêndios, pois, como se vê no quadro anterior, se o governo tivesse comprado o produto para, só depois,
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transferi-lo para o NorteINordeste, ele teria de gastar
cerca de- 2,68 vezes mais dó que gastou.

nível estadual e municipal, ações que visam promoveracidadania.

Outras soluções criativas, em face das restrições orçamentário-financeiras que o Governo Federal vem enfrentando, foram as mod~ljdades de
Venda de Produtos Vinculados a EGF com Aplicação do Prêmio de Liquidação (para os chamados
EGF-Especiais, ou seja, EGF/COVs já vencidos) e
a Venda de Prêmio para Equalização de EGF
(para EGF/COV vincendo ou de vencimento recente). A concepção destes dois mecanismos também
se pautou na necessidade de, sem prejudicar as
políticas públicas de apoio à produção rural, evitar
grandes dispêndios de recursos públicos (por serem insuficientes) na compra de pllOdutos vinculados a instrumentos como o EGF/COV, cuja absorção pelo governo é obrigatória, segundo os dispositivos legais inerentes à PGPM. Aqui também, a
exemplo do PEP, o gasto governamental restringese ao valor do prêmio. Caso as aquisições tivessem de ser concretizadas, o valor dos cofres públicos a ser mobilizado seria de 2,5 a 3,0 vezes
maior.

4 - Conclusio
Para concluir este breve relato, impõe-se tecer
considerações sobre mais alguns iténs, por serem
sintomáticos e expressivos dos saltos de qualidade
que a Conab vem dando no seu processo de institucionalização.
O primeiro refere-se à melhoria do entrosamento entre a Diretoria Executiva e os Conselhos
Fiscal e de Administração da Empresa. Nunca antes, na história da Organização, houve um entrosamento de nível tão elevado. E este fator foi decisivo no avanço da Companhia rumo à sua consolidação institucional. Louve-se a atuação dos citados Conselhos, um exemplo de parceria, de profissionalismo e de comprometimento com os superiores objetivos da Conab.

Em termos de ações na área do abastecimento alimentar, a Conabextinguiu a Rede Somar
de Abastecimento que, há muito, deixara de cumprir as finalidades para as quais foi criada. Em seu
lugar, introduziu um programa de parcerias, cuja
característica mais relevante é a flexibilidade operacional, o que lhe dá condição de atender às demandas dos .chamados 'parceiros (agentes tanto
da área pública quanto privada) com a agilidade e
eficiência requeridas.

a

No campo' 'sociàl:
Conab pela atuação
que 'vem tendo n9 ProdeEi" reafirma sua vocação
de entidade pública destinada a cumprir desígnios sociais. Em 1996, foram distribuídas, gratuitamente, em todo Brasil, cerca de 7,6 milhões de
cestas de alimentos, correspondente a, aproximadamente, 177 mil toneladas, e atendidas em
torno de 7,5 milhões de pessoas. Em 1997 esses números saltaram para 14,2 milhões de cestas e 360 mil toneladas de alimentos. O Prodea
é o mai~ importante programa de assistência alimentar i do Governo Federal voltado para as populações pobres do País. Nele, a ação da Conab
não se limita a disponibilizar os alimentos dos
estoques públicos que administra, mas vai muito
além: a empresa participa dos esquemas logísticos, envolve-se nas atividades de fiscalização e
desenvolve, junto com os demais parceiros de

O segundo diz respeito ao convênio firmado
com a Fundação Getúlio Vargas, para implementar
um programa de reformas estruturais na Organização. O objetivo desse programa de reformas é colocá-Ia no mundo contemporâneo, globalizado e que
disponibiliza tecnologias .do mais alto nível. Há 13
meses que a FGV vem trabalhando e o novo desenho da Empresa, praticamente, está definido. Já no
início do próximo ano, a Conab terá uma nova estrutura, mais moderna, mais flexível e bem mais informatizada. É bom que se diga que as mudanças
em curso não se limitam à mera adequação de organograma, mas envolvem dimensões mais amplas,
como a própria maneira de a Empresa perceber estrategicamente a sua inserçãÓ na sociedade brasileira, no contexto das profundas transformações que
essa mesma sociedade vem experimentando neste
final de século. O esforço de reestruturação organizacional empreendido pela atual administração, com
a consultoria e apoio da FGV,. representa o ponto
culminante do processo de consolidação da companhia.
O terceiro item é o que conÇeme à melhoria da
exposição da Empresa na mídia. Nos cinco primeiros anos de sua existência, a Conab, manteve, com
a mídia, uma relação nada favorável. Grande parte
das notícias veiculadas sobrevalorizam possíveis irregularidades ou tinham conotação de escândalo.
De 1996 em diante, o quadro se inverte -:- conforme
gráficos: a Conab desaparece das páginas policiais
e passa a freqüentar as econômicas, como referência positiva e fonte de informações de absoluta confiabilidade.
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Assim, considerando o noticiário sobre armazenagem e controle de estoques veiculado nos principais jornais do País, em 1995, a relação percentual
indicou 32,1% de matérias favoráveis, contra 49,7%
de desfavoráveis à Conab; em 1996, indicou 37,2%
contra 58,8%; e em 1997, indicou, até outubro,
76,4% contra 14,7%, uma inversão bem evidenciada
no gráfico anterior.
A Conab - e este é o quarto item - foi escolhida pelo Ministério da Agricultura e do Abastecimento
para ser a entidade a representá-lo no concurso de
qualidade promovida pela Fundação Nacional Para o
Prêmio da Qualidade. A escolha em si representa o
reconhecimento ao trabalho da Conab, pelo Senhor
Ministro, Dr. Arlindo Porto, e pelo alto escalão do Ministério. Ou seja: o reconhecimento de que a Empresa é tida como referência institucional no âmbito do
Ministério. Isto, por si só, já é um prêmio para a Or-
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nos e instituições dos países que compõem esse
bloco econômico.
Francisco Sérgio Turra, - Presidente
O SR. SERAFIM VENZON (PDT - SC. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S"ss. e
Srs. Deputados, provavelmente o setor saúde é tão
observado quanto o da edu~ção. Certamente, não
são tão percebidos pela população outros serviços
públicos que talvez também estejam sendo mal
prestados.
Mais de 10% da população interna-se em hospitais e seguramente mais de 30% recebem alguma
forma de atendimento médico-ambulatorial.
Apesar de a saúde ir mal, os Governos Federal,

Finalmente, não se poderia deixar de aludir ao
extraordinário patrimônio da Organização. Não o seu
patrimônio fisico, mas o patrimônio humano, um quadro profissional altamente treinado nos assuntos que
envolve a formulação das políticas agrícola e de
abastecimento, o armazenamento, a conservação e
a comercialização dos estoques públicos. Mais ainda: um rico acervo de informações e conhecimento
técnico sobre o funcionamento dos mercados agrícolas e a formação de preços domésticos e internacionais, incluindo um banco de dados com séries de
preços de produtos agrícolas (nível de produtor, atacado, varejo e mercados externos), séries de preços
de insumos e máquinas agrícolas, estatísticas de
custos de produção, estoques e crédito rural.

Estadual e Municipal tendem a fugir do problema.
Sr. Presidente, o Governo lançou o PAB - Programa de Atendimento Básico - e também a gestão
plena para municipalizar toda a área da saúde.
Tanto o PAB, que se refere ao atendimento
ambulatorial, quanto o dinheiro que o Município vai
receber para gerir todos os demais serviços da saúde são insuficientes.
Essa história de os Prefeitos não quererem
municipalizar a saúde, fugirem do PAB, para mim,
significa omissão.
Infelizmente a saúde vai mal e tende a não meIhorar porque a população desconhece seus serviços aviltantes.
Sr. Presidente, é de conhecimento geral que a
saúde vai de mal a pior em nosso País. Os parcos
investimentos, somados às fraudes e às dificuldades
de gerenciamento e de padronização dos gastos,
têm colocado o Sistema Único de Saúde (SUS) em
cheque e a sociedade em situações dramáticas
quando dele necessita para o atendimento de sua

O quadro evolutivo ora descrito tem permitido à
Conab, respaldada em seu patrimônio humano, participar ativamente das discussões sobre o futuro da
política agrícola e de abastecimento do Brasil. Os
novos instrumentos que vêm sendo desenvolvidos e
implementados (Contrato de Opção, Prêmio de escoamento de Produtos, Cédula do Produto Rural,
securitização da dívida, assim como as novfls modaIidades de comercialização, tipo de leilões de prêmio
e compras com vendas simultâneas) estão solidamente centrados nos recursos (físicos e humanos) e
no trabalho da Empresa. Os cenários futuros reservam, do mésmo modo, um importantíssimo papel
para a Conab no âmbito do Mercosul. Nos últimos
tempos têm sido inúmeras as participações de seus
técnicos, na condição de convidados, em palestras e
reuniões de trabalho com representantes dos gover-

saúde.
O usuário médio do SUS não tem a noção do
total de gasto com a saúde no Brasil e não faz a mínima idéia de quais são os valores pratica,dos entre
o SUS e os prestadores de serviços com ele conveniados ou contratados, sejam hospitais, laboratórios,
clínicas, médicos ou fornecedores de material de
custeio.
O propósito de fundo desse projeto de lei é obrigar os estabelecimentos hospitalares a emitirem
uma nota fiscal com o detaihamento da despesa de
cada paciente no mesmo molde da fatura que apresentam ao SUS para cobrar os serviços prestados.
Com isso, criamos um instrumento de controle
e fiscalizaçao que pode ser utilizado não somente
pelos órgãos auditores do sistema mas principalmente pelo paciente, pelo cidadão usuário do SUS.

ganização e seus funcionários.
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Além de informar ao paciente os valores exatos
praticados no seu atendimento, a nota fiscal serve
para checagem dos gastos e também como fonte e
comprovante de denúncias sobre desmandos, equívocos, irregularidades ou fraudes praticadas pelos
prestadores de serviços de saúde.
O cidadão brasileiro deve participar mais efetivamente da gestão dos SUS, cujos recursos pertencem a todos nós. A fatura cobrada ao sistema não
pode ser de acesso restrito aos fiscais dos serviços
de auditoria - quando ela é feita - e ser uma caixa
preta para o usuário, que permanece assim cada
vez mais alheio ao que acontece com a gestão saúde em nosso País.
O cumprimento dessa lei não será impedido
por dificuldades operacionais, já que os avanços da
informática permitem sua simples e fácil solução. O
Ministério da Saúde, ou as entidades representativas
dos hospitais, poderiam, mesmo, criar um software
específico e padronizado para ser usado por todos
os hospitais do Brasil .
A lei também não demandará custos adicionais
significativos para os estabelecimentos hospitalares,
pois estes já devem dispor de serviços de contabilidade para emissão de notas fiscais dos serviços que
prestam.
Nesse sentido, pela relevância social da proposição para o fortalecimento da cidadania no País e
para melhor controle do Sistema Único de Saúde,
apresento o projeto de lei, que in verbis diz:
Dispõe sobre a emissão de nota fiscal
de serviços prestados por hospitais conveniados ou contratados pelo Sistema Único
de Saúde.
Art. 1° Todos os hospitais, públicos ou
privados, que prestem serviços, de qualquer
natureza, aos pacientes do Sistema Único
de Saúde, ficam obrigados a emitirem nota
fiscal com o detalhamento da despesa realizada com cada paciente.
§ 1° A nota fiscal de que trata este artigo deve ter modelo, itens e informações
idênticos à nota fiscal que é emitida para o
hospital cobrar os serviços do Sistema Úni. co de Saúde (SUS).
§ 2° Quando a emissão da nota fiscal
ao paciente se der por meio de sistema informatizado, deve ter o mesmo programa de
processamento (software) da nota fiscal
emitida para cobrança ao SUS.
§ 3° A nota fiscal em questão deve
conter dados de identificação e domicnio do
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paciente e o detalhamento de todos os itens
de custo de tratamento, incluindo diárias
hospitalares, medicamentos, dispositivos e
equipamentos médicos utilizados e honorários profissionais.
§ 4° O paciente, ou seu responsável,
deve assinar a nota fiscal relativa às despesas do seu atendimento.
§ 5° Uma das vias da nota fiscal deve
ser entregue ao paciente por ocasião da sua
alta hospitalar.
Art. 2° O poder Executivo regulamentará a presente lei em até 90 (noventa dias)
após a sua publicação.
Art. 3° Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 4° Revogam-se as disposições em
contrário.
Solicito aos ilustres colegas desta Casa a aprovação do presente Projeto de Lei.
Sr. Presidente, passo a tratar de outro assunto.
Trata-se de conferir ao Conselho Federal de
Odontologia, com relação aos cursos de sua área,
atribuição semelhante à que a Lei n° 8.906, de 4 de
julho de 1994, estabelece para o ·Conselho Federal
da Ordem dos Advogados do Brasil, no tocante aos
cursos jurídicos.
Cuida-se, porém, de respeitar, na proposição,
a autonomia das universidades, garantida pelo art.
207 da Constituição Federal e detalhada pela Lei n°
9.394, de 20 de dezembro de 1996. Essa última, em
seu art. 53, I, define autonomia das universidades
para criar, organizar e extinguir cursos. Esta a razão
pela' qual, neste caso, o pronunciamento do Conselho Federal de Odontologia ,fica restrito à fase de reconhecimento, enquanto, para as demais instituições, abrange também o momento de criação.
Essa interação entre órgãos educacionais e
profissionais é sem dúvida salutar e há de contribuir
para o desenvolvimento mais harmônico do 'sistema
de formação superior de odontólogos no País. Por
isso, apresento o projeto de lei in verbis:
Altera o art. 4° da Lei n° 4.3~4, de 14
de abril de 1964, que institui o Conselho Federal e os Cons'elhos Regionais de Odontologia e dá outras providências.
. O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O art. 4° da Lei n° 4.324, de 14
de abril de 1964, passa a vigorar com a seguinte alínea:
Art.4°
.
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o colaborador com o aperfeiçoamento
dos cursos de Odontologia e opinar, previamente, nos pedidos apresentados aos órgãos competentes para criação e reconhecimento de cursos de graduação em Odontologia, em instituições de ensino superior não
universitárias, e para reconhecimento desses cursos, em universidades e outras instituições de ensino superior às quais tenha
sido estendido, nos termos do art. 54, § 2°,
da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de
1996, o atributo da autonomia previsto no·
art. 53, dessa mesma lei.
2° Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.
3° Revogam-se as disposições em
contrário.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. FERNANDO FERRO (PT - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, tramita nesta Casa medida provisória
que trata, dentre outros assuntos, do processo de
conclusão da reestruturação do setor elétrico brasileiro.
Quero, em primeiro lugar, registrar minha preocupação com as privatizações das empresas estatais.
Sr. Presidente, V. Exa. conhece o drama de
energia elétrica por que passa o povo carioca. Ternos plena convicção de que se essa medida provisória enviada para esta Casa for aprovada haverá
caos no fornecimento de energia elétrica, não apenas no Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil.
A privatização da empresa Furnas trará sérios
problemas de gerenciamento do fomecimento de
energia.
A descoordenação do fornecimento de energia
elétrica, se tomada à risca, como está previsto nessa
medida provisória, trará conseqüências gravíssimas
ao País. Técnicos da área prevêem perda de capacidade de suprimento da ordem de pelo menos 20%.
Essa medida trará o caos não mais apenas
para o Rio de Janeiro, mas para toda a Região Sudeste.
Neste momento em que se define o rumo da
privatização do setor elétrico, concordamos com a
avaliação dos técnicos da área, que, em primeiro lugar, discordam da segregação de Fumas, Eletronorte e CHESF e de outras empresas que, uma vez separadas e fracionadas, vão certamente operar competitivamente e fornecer energia mais barata.
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Sr. Presidente, essa medida provisória não
pode ser votada do jeito que está. É necessário discutirmos as avaliações e as conclusões iniciais, a fim
de encontrarmos outras saídas que não as previstas.
As informações que recebemos dão conta de .
que o substitutivo do Deputado José Carlos Aleluia
está sendo concluído - S. Exa. é especialista no assunto -, movido, porém, por interesses e intenções
ideológicas bastante discutíveis no aprofundamento
do sistema elétrico brasileiro.
O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, o Governo FHC passou três anos e
três meses, até o momento, unicamente preocupado
com a sustentação da política monetarista, que, sob
o pretexto de proteção da moeda e da estabilidade
econômica, manteve a economia engessada por um
câmbio artificial, articulado com uma política de altíssimas taxas de juros, abertura indiscriminada do
mercado e queima do patrimônio público pelo programa de privatizações de setores estratégicos da
economia do País. As conseqüências dessa opção
estão aí: desaquecimento permanente da economia,
que tem gerado o aumento do desemprego, que, por
sua vez, gera conseqüências sociais de proporções
ainda· maiores do que as que existiam até a posse
de Fernando Henrique Cardoso, em termos de aumento ,dos níveis de pobreza, violência etc.
Portanto, o governo FHC, em função dessa opção, colocou a área social de lado, de tal forma que
os problemas no setor da saúde se foram acumulando, e hoje temos um verdadeiro caos. O 'sintoma emblemático disso é o fato de que o País ficou à mercê
do descontrole de doenças viróticas, porque têm faltado vacinas, que deveriam ser colocadas à disposição da população no tempo certo. A dengue, por
exemplo, por falta de recursos ou por recursos insuficientes, em alguns estados da Federação tem atingido níveis de verdadeira epidemia. Isso sem falar
na insuficiência de leitos, remédios etc. nos hospitais
públicos brasileiros.
Isso posto, vale lembrar que, sob a batuta do
ex-Ministro da Saúde Adib Jatene, o Congresso
aprovou a CPMF (Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira) em 1996, prorrogada em
1997. Acontece, porém, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, que, ao examinarmos o montante global
da execução da receita da CPMF e das despesas financiadas por essa fonte orçamentária (155) no
exercício de 1997, com a finalidade de confirmar a
suposição de que os recursos arrecadados com a ci-
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tada contribuição não teriam sido inteiramente gastos, o que se constata é o seguinte:
1. Dos R$ 6,9 bilhões arrecadados de CPMF,
foi desvinculado de gastos em saúde cerca de 1,4
bilhão, por conta do Fundo de Estabilização Fiscal
(FEF);
2. Permanecem vinculados a gastos com saúde pouco mais de R$ 5,5 bilhões de receitas da
CPMF;
3. Foram liquidados menos de R$ 5,2 bilhões
de despesas custeadas com recursos da CPMF.
Como as regras em vigor em fins do exercício determinavam, só houve inscrição de restos a pagar de
valores liquidados, já computados, portanto, no montante acima;
4. Ficaram ociosos R$ 350,3 milhões. Esse valor daria para cobrir, com folga, a diferença de R$
204,4 milhões, entre as despesas autorizadas na lei
orçamentária, financiadas com a CPMF, e o que foi
efetivamente liquidado. Representam, ainda, cerca
de dois terços de toda a despesa executada com investimentos, no Ministério da Saúde.
O que se depreende, Sr. Presidente, dos dados acima apresentados é, primeiro, que a saúde
poderia ter recebido muito mais recursos se o FEF
não estivesse em vigor. Essa verba de R$ 1,4 bilhão
servju para reduzir o déficit do governo federal. Esse
valor representa cerca de dois terços de toda a despesa com investimentos executada no ano passado
pelo Ministério da Saúde. Segundo, que a saúde,
além da perda de R$ 1,4 bilhão, deixou de receber
R$ 350,3 milhões no decorrer do ano de 1997, simplesmente porque o governo federal deixou de investir na saúde esse dinheiro.
Para contestar essa posição, alguém poderia
argumentar que o saldo de R$ 350,3 milhões poderá
ser usado, até 30 de junho, na liquidação de empenhos emitidos em 1997, como determina a Exposição de Motivos Interministerial n° 35, de 15 de janeiro de 1998. Tudo bem, isso poderá acontecer. Mas,
Sr. Presidente, fica a pergunta: por que o Ministério
da Saúde não investiu esses recursos no combate
ao dengue, por exemplo, que, como já afirmamos
anteriormente, atinge níveis de epidemia em alguns
Estados do País, quando seriam necessários, no mínimo, R$ 440 milhões, e o ministério executou apenas R$ 248 milhões? Não foi por falta de recursos,
como comprovam os dados, pelo menos para a solução desse problema.
Além disso, questionamos também a utilização
de recursos da CPMF para quitar dívida junto ao
FAT em 1997, na medida em que a idéia que cercou
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a aprovação de um tributo tão polêmico (vale ressaltar que a oposição votou contra) foi a de que sua arrecadação permitiria ampliar de forma qualitativa e
quantitativa os serviços prestados pelo setor saúde.
O pagamento desses tributos, ainda que se justifique
pela necessidade de liquidar uma pendência que se
avoluma a cada ano, representa o desvio de recursos que poderiam estar financiando investimentos e
custeio de atividades e projetos no setor, o que, a
meu ver, subverte o sentido original da criação da
CPMF. Ademais, podemos argüir a inconstitucionalidade de tal procedimento, pois o § 3° do art. 74 do
ADCT (Atos das Disposições Constitucionais Transitórias) obriga à destinação dos recursos para financiamento de ações e serviços de saúde, e não para
pagamento de passivos do setor de saúde.
Outro aspecto que merece a atenção na análise da aplicação dos recursos da CPMF em 1997 diz
respeito ao fato de que as unidades lucrativas receberam recursos da CPMF, a saber: os ambulatórios
com R$ 60 milhões e os hospitais com R$ 66 milhões. Esse procedimento é ilegal por afrontar o parágrafo único do art. 18 da Lei n° 9.311/96 que instituiu
a CPMF. Esse dispositivo veda a utilização de recursos da CPMF no pagamento de serviços prestados
pelas instituições hospitalares e ambulatoriais com
finalidade lucrativa.
Ressalte-se, por fim, a aplicação em certo Programa Leite é Saúde, que já levou pouco mais de 17
milhões da CPMF e cuja finalidade nos é desconhecida.
Pois bem, Sr. Presidente, quero aqui deixar
bem claro que o Partido dos Trabalhadores, desde a
primeira hora, posicionou-se contra a aprovação da
CPMF, exatamente porque se, por um lado, esse tributo representa um ônus a mais para a população,
por outro lado, sabíamos que não resolveria os problemas cruciais da saúde e serviria para o governo
federal resolver, pelo menos em parte, o problema
dó déficit público, além de utilizar tais recursos para
manter sua marca, que é o fisiologismo deslavado.
O próprio Ministério da Saúde foi afetado com essa
prática, na medida em que liberava recursos de
acordo com a lista dos apaniguados do Palácio do
Planalto.
E contra os fatos, Sr. Presidente, não há argumentos. Eles aí estão para desmascarar as intenções do Governo sempre que quer dobrar o Congresso
Nacional para a aprovação de projetos· de seu interesse. A CPMF é o mais cabal exemplo disso.
E, agora, vem o Senador José Serra, que, parece-me, tomará posse hoje como o novo Ministro

07838 Quinta-feira 26

DIÁRIO

ni\ cÂMARA DOS DEPurADOS

da Saúde, acenar com a possibilidade de tomar a
CPMF, que tem um "P" de,provisório, em um tributo
permanente. Isso é simpiesmente escandaloso, trai_O
çoeiro, um absurdo inominável. Não posso acreditar
que o Congresso Nacional, mais uma vez, se dobrará, aprovando tal proposta se for realmente enviada
a esta Casa.
Quais poderiam ser as justificativas do Governo para tal iniciativa, levando-se em conta o que
aqui já expusemos em relação à aplicação dos recursos da CPMF? Na verdade, quando o Governo
solicitou a prorrogação da CPMF, tinha como estratégia tomá-Ia permanente. E a indiCação do Senador
José Serra para o Ministério da Saúde é a demonstração de que e~sa estratégia já está em marcha.
Só espero, Sr. Presidente, que os atuais deputados e deputadas desta Casa tenham a coragem
de, pelo menos uma vez, dizer um sonoro "não" a
algo que ainda está na intenção do Governo, que,
conhecendo-o como conhecemos, não terá nenhum
pudor de levar a efeito essa famigerada idéia. Seremos contra e mobilizaremos a população pará impedir que isso ocorra. Este é o compromisso que a
oposição desde já assume com o povo brasileiro.
Para finalizar, 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.
O SR. NILSON GIBSON (PSB - PE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr.as e
Srs. Deputados, desejo, com a manifestação de integral apoio, transmitir à Igreja Católica as merecidas
congratulações pela decisão de eleger o tema "Fraternidade e Educação" para sua 35ª Campanha da
Fraternidade.
A educação, que já foi tema da campanha de
1982, realmente constrói a autêntica e a plena cidadania democrática e participativa. Devido à sua importância, por corresponder às reais necessidades
do povo, por conferir sentido e qualidade à existência do ser humano, retoma justamente ao centro das
atenções e da mobilização promovida pela igreja todos os anos, com fins de caráter social.
Surgida por inspiração de três sacerdotes responsáveis pela Cáritas brasileira e com o propósito
de tornar aquela entidade financeiramente autônoma, a Campanha da Fraternidade foi realizada pela
primeira vez em 1962, em Natal, no Rio Grande do
Norte, contando então somente com a adesão de
três dioceses e recursos de bispos norte-americanos. Em 1963, dezesseis dioceses do Nordeste participaram do movimento, e, já a partir de 1964, mes-
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mo sem o esperado êxito financeiro, a campanha
ganhou âmbito nacional. Deu-se, enfim; no ano de
1971, a consolidação do evento como campanha
institucional da CNBB, compreendendo uma série de
atividades, visando sensibilizar a sociedade em geral, as pessoas de boa vontade e as comunidades
católicas para a prática de gestos concretos de caridade.
Conforme bem observa o Presidente do Secretariado Regional Nordeste 11 da CNBB, D. Antônio
Soares Costa, Bispo de Caruaru, os temas da Campanha da Fraternidade referem-se às principais, às
mais presentes preocupações da sociedade.
Portanto, tendo por lema "A serviço da vida e
da esperança", apresenta-se a campanha deste ano
como mais uma oportunidade efetiva para a promoção de um relacionamento leal em todos os segmentos da sociedade, livre de atitudes egoístas, atendendo aos mais necessitados, que, por intermédio
da educação, com esforço conjunto, ação e trabalho,
devem ser definitivamente libertados da ignorância e
da pobreza.
Concordo plenamente também com D. Lucas
Moreira Neves, Cardeal Primaz do Brasil e Presidente da CNBB, quando afirma que não há exclusão social mais grave do que o analfabetismo e outras carências na área da educação.
Corno prova dessas 'deficiências do sistema de
ensino, em Pernambuco, por exemplo, o censo ascolar de 1997, realizado pela Secretaria de Educação do Estado, apontou 43.400 crianças de 7 a 14
anos fora da escola.
Outra constatação preocupante no Brasil prende-se ao fato de estar reserJado para os ricos o ensino superior gratuito, que, geralmente, é também de
melhor qualidade. Dos calouros de 1998 da USP,
72,4% vieram de escolas particulares, ao passo que
apenas 20,7% estudavam em escolas públicas. A
mesma situação verifica.,se nas demais universidades federais e estaduais, aonde os pobres dificilmente conseguem chegar.
Embora toda a população. pague impostos, o
dinheiro arrecadado beneficia preferencialmente os
mais ricos. Vejam que tanto no ehsino fundamental,
da 11! à 8ª série do 12 grau, como no ensino de 22
grau, a grande maioria das vagas disponíveis (mais
de 80%) encontram-se na rede pública, que não prepara os alunos tão bem quanto a~ esColas particulares, de onde costuma sair a maior parte dos alunos
que acabam vencendo a disputa por uma vaga nas
universidades públicas. Já no ensino superior, as
universidades públicas é que têm melhor qU./ilidade
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de ensino e diploma mais valorizado, mas respondem apenas por 40% das vagas, ficando o restante
para as particulares.
A rigor, mais do que uma questão de recursos,
o problema está na distribuição de recursos, que
acaba privilegiando a elite, a minoria que pode estudar em escolas particulares e ingressar em universidades públicas. Como está hoje, a política educacional no Brasil, impedindo o acesso dos pobres a um
ensino de boa qualidade, contribui para perpetuar e
aprofundar as desigualdades sociais.
Contribui a Campanha da Fraternidade também para incentivar e enriquecer o debate sobre os
rumos da reforma do ensino brasileiro, que envolve
projetos do Governo e o apoio do Banco Mundial
(BIRD), visando à formação de professores, ao aumento da carga diária de aulas, racionalização de
gastos etc. A reforma prevê a integração entre Estado, iniciativa privada e comunidade, em modelo de
parcerias para criar novas fontes de financiamento.
Pretende-se, conforme receita do Banco Mundial
para países pobres da América Latina, da Ásia e da
África, adotar medidas que privilegiem a educação
básica, visto ser ela responsável pela formação geral, técnica e profissional, e por isso se apresenta
como a melhor saída para a recuperação econômica
e a redução dos índices de pobreza.
" No momento, pois, em que se reclama o estabeÍecimento das condições indispensáveis para pôr
em prática educação universal e de boa qualidade,
descentralizada, ampla, mais próxima da família e
dos municípios, sujeita à vigilância dos interessados
diretos na melhoria do ensino, cumpre, com efeito,
conforme propõe a Igreja Católica em sua campanha, reforçar a responsabilidade dos poderes públicos e do inteiro conjunto das forças vivas da sociedade no enfrentamento dos maiores problemas brasileiros, cuja solução reside em fatores como alimentação, saúde, emprego e salário digno e ainda, em
especial, no exato sentido da relevância e urgência
da educação para a construção da cidadania.
Concluo, então, ressaltando que a Campanha
da Fraternidade de 1998 revela a sua extraordinária
importância e acerto ao exaltar o papel da educação
de acordo com o justo propósito de valorizar o cidadão, permitir sua integração e ascensão social e respeitar e privilegiar, em última análise, a própria dignidade do povo brasileiro.
O·SR. MARÇAL FILHO (PSDB - MS. Pronuncia o' seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr. as e
Srs. Deputados, além de ser eleito como o ano da
educação pelo Governo Federal, 1998 está sendo
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marcado pela campanha da fraternidade, que tem
como tema "Fraternidade e Educação·.
A CNBB visa, com isso, colaborar com as pessoas na busca de sua realização; favorecer a criação e o fortalecimento de comunidades onde todos
participem e se apóiem fraternalmente; estimular o
exercício da cidadania, em favor de uma sociedade
justa e solidária, e promover ações para a erradicação do analfabetismo em sentido amplo.
Essa conjugação de esforços deve ser enaltecida. E que sirva de modelo para outras entidades,
fundações, empresas e sociedade em geral. Todos
devem estar engajados em prol da educação.
Os números em relação a essa área no Brasil
ainda são bastante preocupantes. Houve uma evolução significativa. Entretanto, nosso País continua entre aqueles que menos investem em educação. Apesar de a campanha Toda Criança na Escola ter sido
um sucesso, as filas e a procura de vagas em escolas públicas continuam, e o nível escolar em muitos
lugares aindá deixa a desejar. Cabe a todos os brasileiros dividir essa tarefa.
O SR. ÁLVARO GAUD~NCIO NETO· (PFL PB. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr. as e Srs. Deputados, como paraibano, não
posso deixar de registrar minhr. decepção pelo que
ocorreu e foi registrado nos principais meios de comunicação do País quando da comemoração do aniversário do senador Cunha Lima em Campina Grande. O Governador José Maranhão foi ·humilhado,
desrespeitado, insultado e enxotado por ocasião da
fala do aniversariante.
, Embora tenha sido um evento promovido por
peemedebistas, como paraibano não posso calar-me
diante de tanta baixaria e agressões sofridas pelo dirigente maior do meu Estado, José Maranhão, que
deve merecer respeito, até mesmo pelo cargo que
ocupa.
O agressor é meu adversário político. Por ele,
seria mais cômodo para mim ignorá-lo. Mas, diante
da dimensão do fato, quando foi agredido o Governador dos paraibanos, devo expressar minha repulsa a tamanha falta de educação, e os modos somente poderiam partir de um desequilibrado, que
não .controla racionalm'rnte seus atos. E nãq é surpresa. Segundo informações da Paraíba, tudo já estava planejado para que o desfecho da festa fos~e
aquele. O Governador José Maranhão, com seu espírito de independência, com certeza despertou a ira
do senador Cunha Lima, que, por sua imensa vaidade, jamais admitiria deixar de ser o centro das atenções, como efetivamente o foi, mesmo que às cus-
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tas de imensa grosseria. O candidato a Governador
Deputados, o Grande Oriente do Brasil, poder máxipelo PMDB é José Maranhão, o 'que é intolerável,
mo da Maçonaria brasileira, estará dando posse no
inaceitável e de difícil assimilaÇão, pela eterna sede
cargo de Grão-Mestre Geral, no dia 24 de junho, ao
de mando do senador paraibano.
Desembargador Francisco Murilo Pinto, que comanPara mostrar esse estilo característico do Sedará os destinos da instituição por mais cinco anos.
nador Cunha Lima, quando o Governador Maranhão
Desejamos congratular-nos o povo maçônico
por esse significativo evento, pela sua importância
disse que estava com o Presidente Fernando Henripara essa comunidade e também para o nosso País.
que para a sua reeleição, o Senador foi logo dizendo
que estava ,com o ex-Presidente Itamar Franco.
O novo Grão-Mestre receberá o cargo do atual
Grão-Mestre Geral, Márcio Octávio Dias dos Santos,
Tudo para contrariar. É a vaidade doentia, que alimenta os propósitos do Senador aniversariante.
que exerceu o comando da Maçonaria no período
Outras informações dão conta de que tudo
que antecedeu as eleições para o grão-mestrado.
O Grande Oriente do Brasil,fundado em 1822,
ocorreu para que as manchetes dos noticiários, que
tratam sobre imunidade parlamentar e se referem ao
não apenas sempre representoLl as aspirações dos
atentado do Gulliver, praticado pelo senador paraimaçons brasileiros no âmbito restrito da maçonaria,
bano contra a vida do ex-governador Tarcísio Burity,
mas também teve papel importante nos grandes mosejam transferidas agora para o episódio do anivermentos da história pátria. Podemos citar a indesário.
pendência, a' libertação dos escravos, a república, a
Alguns bombeiros, seguidores do Senador Cuconso1idação do Brasil como· nação e tantos outros
acontecimer:ltos históricos, que deram contornos denha Lima e apaixonados pelo Palácio do Govemo,
finitiv.os ao nosso País.
estão tentando colocar a culpa no "fogueteiro-, naquele profissional encarregado de detonar os fogos,
'O papel' de José Bonifácio, Gonçalves Ledo e
tantos outros' maçons de importância na construção
porque, na hora em que anunciaram o Governador
Maranhão, foi ouvido mais t:Jarulho do que quando
·nacional 'escrevéu em letras definitivas uma história
do anúncio do aniversariante.
de patriotismo e denodo, sempre com o objetivo de
Não sei se o GovernadQr Maranhão vai aceitar
uma pátria 'fraterna, livre e.mais ·igual para todos. Na
essa desculpa dos que procuram justificar o contunprópria pacifiéáÇão do' Brasil; toma' \1ulto o desempenho,' de Caxias como' pacificador; que teve o recodente ou mal-educadodiscurso ali proferido durante
quase uma hora, do Senador'contra ele. Mas, diante
nhecimento da histór~a e dos bÍ'ásm~iros na sua misdo que foi divulgado, manifesto a minha solidarieda'sâd de amalgamar as várias regiões e os segmentos
de ao Govemador dos .paraibanos, que mereQe resque ameaçavam a tênue unidade nacional. Guerras
peito, sem que isso represente solidariedade~ ore revoluçõês foram ameaças a essa unidade naciodem política~ É o Govérnador e é um ser humano.
nál', mas nunca'conseguiram seu intento, pois o BraAté por essa condição, é merece'dor de respeito..
sil' contava'com homens·dedicádos à deixar para os
,
O SR. ENIO BACCI(PDT - RS. Pronuncia. 'o
seUs'pósteros' um· Pá'ffi.'ünído defihitivamelite.
as
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr. e Srs.
Nessa história de heroísmo e sacrifícios, o País
Deputados, a preocupação do Conselho Intenniois:'ssmpte 'Contou com a' participação decidida- e forte
doS maçons.' Cada vez que um grande evento da
terial do Álcool - CIMA, com. o excedente de 1.8 biIhão de litros de álcool d~ atual safra, com o que não
história brasileira'se' apresentoú para os brasileiros
sabem o que fazer, deveria ser no sentido de buscar
como fator decisório,'a Maçonaria ali esteve'presenuma saída definitiva de incentivos ~o Proálcool~te'para 'dar a sua'éçmtribuição, o' seu idealismo e
corno por exemplo, bàrat~r O preço dos automóveis
muitas'veies.-até' O, sabrifício, sempre em benefício
da coletividade.. Nunca'pediu' nada' para si,sempre
movidos a álcool" e não buscar essa sarda absurda
de acrescer à gasolina a mistura ele álcool.;
.
olhou ointeresse·daNação, sem·medir sacrifícios e
colocando-se, em cada episódio, no seu papel de
Já existe álcool d~mais 'na gasolina - 22% - e
agora pretendem elevar e~teor. para 24%. Certa·
paz e solidariedade.
mente trarão mais problemas para os motores dos
O Grande Oriente do Brasil, por intermédio dos
veículos e prejuízos aos seus proprietários. A classe
maçons, sempre colocou o respeito aos· cidadãos
brasileiros como primeira meta e norma de conduta.
média mais uma vez terá de pagar a conta I
Era o que tinha a dizer.
A assistência social,. espalhada pelos mais'Jongínquos recantos do País, é evidência desse esp.írito de
O SR. JOSÉ COIMBRA (PTB - SP. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr, Presidente, Sr.8S e Srs.
fratemidade que preside a atuação da Maçonaria. As
.1
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creches, os orfanatos, as casas de idosos e tantos
pertencente a reserva legal (mais um luxo), poderão
outros pontos de solidariedade mapeiam o sentido
ter suas terras desapropriadas, mesmo que sejam
social da instituição onde ela se faz presente. Não
produtivas.
são apenas gestos fortuitos de solidariedade, ou de
O Incra pretende adotar critérios de avaliação
benemerência ocasional, mas sim uma diretriz da
mais rigorosos para estabelecer a indenização do
instituição e dos maçons, que dá forma a toda uma
proprietário que cometer tais crimes ambientais.
doutrina que coloca o homem como objetivo maior
Sim, Sr. Presidente, ·crimes ambientais·, e, sem
da nossa passagem por essa terra.
querer fazer rima, um luxo a mais!
Em 1997, no ano passado, o Grande Oriente
Uma das penalidades aos infratores seria o
pagamento, por parte do Governo, com Títulos da
do Brasil realizou, em comemoração ao 1752 aniversário da instituição, o evento Compasso Para o FutuDívida Agrária, os famigerados títulos podres, os
ro, que reuniu milhares de maçons em Brasília. Esse
TOA, com prazos maiores de resgate e juros menocongraçamento contou com a participação de mares, de acordo com a gravidade do crime ambiental
çons de todos os recantos do Brasil e de várias del.epraticado.
gaçóes estrangeiras, demonstrando a importância
As mesmas notícias apontam que a preparação do ·pacote verde" da reforma agrária foi acelerada instituição e do trabalho maçônico. Foi um conclave nacional e intemacional, em que se discutiu o
da após telefonema do Ministro Jungmann ao Presipapel da Maçonaria no século vindouro.
dente do Ibama. O pacote comportaria igualmente
medidas específicas para evitar que haja devastação
Esse magno evento foi presidido pelo Desembargador Francisco Murilo Pinto, Grão-Mestre Geral
ambiental nos assentamentos ~fato reconhecido
do Grande Oriente do Brasil, que, no dia 24 de jupelo relatório do Deputado Gilney Viana, do PT, que
nho, será reconduzido ao posto máximo da .institui-mostra uma relação evidente entre ,a atividade mação. A história é feita e construída de homens, e, na
deireira e os assentamentos. Sem recursos ou' apoio
pessoa do Dr. Francisco Murilo Pinto, o Grande
técnico para cultivar a terra ou criar gado nos· seus
Oriente do Brasil estará sob mãos firmes, e estamos
lotes, os assentados vêem,no a,rrendamento para os
certos de que os destinos da maçonaria brasileira
madeireiros a maneira mais fácil de ganhar'dinheiro.
continuarão seguindo o grande trabalho que, vem
.. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Essendo realizado.·As qualidades pessoais; o preparo
paciais demonstram que· 60% da área devastada na
e o espírito maçônico que caracterizam a sua persoAmazônia são formados por propriedades com menalidade são credenciais mais do que .suficientes
nós de 50 hectares.
para garantir uma gestão serena e progressista. Jun'Quanto a esse particular, Sr. Presidente, pelos
tamente com o Grão-Mestre Adjunto, Jofer1ino Milevantamentos a que procedi ém dézenas de asseli~
randa Pontes, poderá o novo Grão::-Mestre Geral
taméntos espalhados pelo Brasil, isso' parece 'irrisão;
conduzir a Maçonaria ao seu destino nobre de contipois se há uma coisa que' não-se pode sequer exigir
nuar o trabalho que os maçons fazem pela socieda'desses pobres iludidos a~sentados,é'que,hãodevasde e pelo País.
tem as migalhas de terrá que recebem e que' o 'Incra
Nossas congratulações ao Desembargador
fatura como "sendo a~ ,pan~céia que curaria ,tO$Jos
Francisco Murilo Pinto e a todos os maçons do Branossos males: .
sil, onde quer que estejam, pois estamos certos de
Além de' não possuírem 'nenhuma' qualificação
que.a Maçonaria continuará o seu grande trabalho.
"para'obedecera,regras dO$·gabinetesde,Brasília, no
O SR. LAEL VARELLA (PFL - MG. Pronuncia
mais 'das vezes esses' :assenfa'dos, ,às ',vezes não
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr.as e ,Srs-.
multo pobres' \8ssim, conseguem';sbbreVivét nas
Deputados, eis que começa vir à tona o lançamenBi'éâ$·que gár'1t1ar'n do Góver'no, devastando-as e deto do ·pacote verde· pelo Ministério da Reforma
pois partindo para outras'ihvasões: Usufruindo, sem
Agrária.
possuir, nova gleba, x~petem.o mesmo gesto predaNotícias da imprensa indicam que tal pacote
t6rio:
'. "".,'
"
visa tomar a prática de crimes ambientais uma justiPor qúe,Sr: Presidehte,o Incra 'não faz um leficativa·para desapropriar a terra de quem os comevantamento'critelibso do'resultado desses assentateu. Se um fazendeiro ou empresa agrícola desmamentos tota:!rriéFité fracassados taiTibém quanto' a
tar áreas de preservação permanente - nós tamesse particular? A população está a exigir tai transbém, Sr. Presidente, podemos dar-nos o luxo de
parência, pais mal sa~o'quesignjfica. essa tal de
possuir. tais áreas - ou fazer corte raso de floresta
reforma agráriár..:.
'. .
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Reforma, como o próprio termo indica, faz-se
em algo que está estragado. Desde quando podemos considerar nossa agropecuária estragada? Ela
vem constituindo a alavanca de nossa economia
desde nosso descobrimento. No momento. ela constitui a ·âncora verde· do até agora bem-sucedido
Plano Real.
É chegada a hora de dar um basta a tanta demagogia. E que a opinião pública nacional conheça
toda a verdade sobre tão delicada questão!
Quando tantos demagogos pregam uma suposta fome em nosso País. ao analisarmos o, que
vem acontecendo com nossos pequenos e médios
produtores rurais vemos que eles se encontram
completamente exauridos. Para eles não compensa
sequer tirar o leite. nem fazer queijo, pois o preço de
tais produtos no mercado é deficitário.
Na minha região de Muriaé. a situação dos pequenos produtores é lamentável: colhem os seus
produtos. como arroz. legumes, cenoura. pimentão e
chuchu. e na hora de vendê-los o preço não paga
nem as despesas que tiveram para plantar. O pequeno produtor está quebrando porque não tem o
apoio financeiro de que goza o assentado da reforma agrária.
Sr. Presidente, é um triste paradoxo: o pequeno produtor planta e quebra porque não recebe
apoio. O assentado da reforma agrária não planta,'
mas devasta. 'e ainda recebe todo auxílio do lnera.
E se o fluxo migratório para as cidades diminuiu um tanto nestes últimos tempos. deve-se isso
ao que se vem chamando de ·ecoturismo·, éomo os
pesque-pague, a' festa do peão boiadeiro etc.• 'que
vêm gerando mais empregos do que a agricultura
tradicional. Somente o Estado de São Paulo. o carro-ehefe de nosso País. teve 44% de sua população
rural ocupada em atividades não agrícolas em 1995.
Tudo isso prova de sobejo que o problema de
nosso campo não é o "pão". mas o "circo·. Sr.Presidente.
Delenda reforma agrária! É preciso acabar
com essa reforma agrária e implantar uma política
agrícola no Brasil.
E passo a tratar de outro assunto,' Sr. Presidente. Sr.as e Srs. Deputados.
A polêmica em tomo da imunidade parlamentar
suscita a discussão sobre o papel do Congresso Nacional como uma casa de debate. sobretudo de
idéias. numa democracia com idéias. em contraposição a uma democracia sem idéias.
O parlamentar precisa estar imune a processos
por crimes de opinião. palavras e votos, como está
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no caput do art. 53 da Carta Magna. Por outros crimes comuns de que for acusado, deve responder
como qualquer cidadão. sem que a Casa à qual pertence seja convocada a autorizar ou não o processo.
Acontece de encontrarmo-nos numa situação
tal que hoje o mandato parlamentar poderá servir'
para acobertar inescrupulosos com um diploma que
lhes garante a impunidade.
A falsa impunidade, que tanto vem contribuindo
para denegrir a imagem de nosso Congresso. só
será corrigida com a volta às raízes históricas, em
que a imunidade se referia unicamente aos atos inerentes à função parlamentar.
Este debate está intimamente relacionado com
. a distinção entre democracia com idéias e democracia sem idéias. magnificamente explanada pelo Prof.
Plínio Corrêa de Oliveira no seu livro ·Projeto de
Constituição angustia o País·. um verdadeiro tratado
de política.
O ilustre autor mostra que a condição básica
para um regime de democracia representativa é que
o eleitorado·tenha efetivamente opinião. e conte com
grupos, instituições e meios de comunicação social
que despertem a formação de uma opinião pública.
que estudem os problemas locais. regionais e nacionais. proponham soluções. com. difusão em larga escala. com o propósito de suscitar a tal respeito controv~rsiasesclarecedoras.

,Uma democracia representativa sem debates
ideoló,gicos, sem representantes das várias correntes perde à sua autenticidade.
Alertava o saudoso professor: ·nos cem anos
de' nossa República. era necessário reconhecer não
ter o regime -republicano conseguido formar nas camadas profundas do País um conjunto de hábitos intelectuais e morais. bem como de instituições partidárias. culturais e oUtras que criassem entre nós um
ambiente cívico-político denso de cogitações patrióticas. quer filosóficas. religiosas e culturais. como
também políticas. econômicas. sociopolíticas e socioeconômicas; vottadas' para os grandes problemas
do mundo' contemporâneo. bem como para as.realidades concretas do País. Cumpre, confessar ,que o
Brasil Império foi muito mais autenticamente uma
democracia com idéias do que p é. ao cabo de cem
anos. o Brasil República·.
Sr. Presidente. venho pr~urando,' conforme
minhas limitações. suscitar tal debate de idéias, por
exemplo. na questão agrária de nosso País, Venho
utilizando a célebre sentença de··Catão. o senador
romano imortalizado pelas suas advertências'contra
a cidade de Cartago. a qual ele vislumbrava,como
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grande perigo para Roma, e os seus concidadãos
não se davam conta. Por isso, ele terminava os seus
discursos dizendo: Delenda Cartago (é preciso destruir Cartago).
Eu não sou contra uma reforma agrária sadia,
que comece por uma política agrícola, que respeite o
direito de propriedade e a livre iniciativa. Mas não
posso concordar com essa reforma agrária socialista
e confiscatória que está levando à favelização, a intranqüilidade e a violência aos nossos campos.
Muitas vezes fui incompreendido, mas venho
recebendo cartas de pessoas que chegaram a pertencer ao MST e que hoje me dão inteira razão.
Defendo, portanto, Sr. Presidente, que esta
Casa seja o fórum para grandes debates de temas
nacionais e que, para isso, os Parlamentares tenham imunidade para expressar suas opiniões e
convicções, mas não impunidade em crimes comuns.
Tenho dito.
O SR. MARCIO FORTES (PSDB - RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr.8S e
Srs. Deputados, neste momento em que tanto preocupa a população brasileira o fator desemprego,
gostaria de lembrar uma grave falha de nossa legislação, quando estabelece que só podem ser contratados como estagiários os estudantes, deixando-se
fora do mercado aquelas pessoas já formadas que
não tiveram oportunidade de trabalhar na prática. Tal
dispositivo é uma anomalia, porque, na oferta de
emprego, um dos primeiros itens exigidos é justamente
experiência, o que esses candidatos não têm.
Em 1996, procurando corrigir essa distorção,
que impede o acess9 ao trabalho de milhares de recém-formados, apresentei projeto de lei nesta Casa
propondo que na contratação como estagiários possam ser incluídos todos os candidatos que não tenham qualquer anotação em sua carteira profissional. Trata-se, portanto, da primeira anotação de
contrato de trabalho, com o objetivo fundamental de
preparar o cidadão para poder disputar uma vaga
no mercado de trabalho, o que é inviável quando
não se registra qualquer tipo dê experiência em seu
curriculum.
Sabemos que é plenamente possível que, por
motivos diversos ou falta de oportunidade, ou incompatibilidade de horário, o estudante se forme sem
que tenha realizado qualquer estágio. Tal fato não
pode significar que esse cidadão ficará alijado do
mercado de trabalho porque se acabaram as suas
oportunidades, já que só pode fazer estágio como
estudante. Certamente isso não tem sentido.
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No projeto que está em tramitação, tomamos a
cautela de estabelecer que esses contratos serão regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, instrumento natural para dar, garàntias ao empregado,
já que esse estágio pode ter a duração de até dois
anos, sendo injusto que o trabalhador não tenha
qualquer benefício trabalhista nesse período.
Srs. Deputados, milhares de brasileiros estão
desempregados. Vivemos hoje na era da globalização, que tem revolucionado o nível de oferta de empregos, exigindo-se cada vez mais mão-de-obra
competente e' especializada. Para os recém-formados, a ampliação' da contratação de estagiários sem
dúvida nenhuma será um grande passo para a meIhora da qualidade da mão-de-obra, permitindo que
trabalhadores se!'!! qualquer preparo na prática possam conhecer com intimidade a sua profissão, além
de se abrir importante canal de oferta de empregos
para os recém-formados.
No atual estágio por que passamos na economia brasileira, considero esse projeto de lei uma forte contribuição do Congresso Nacional para melhorar a oferta de trabalho em nosso País. Faço um
apelo no sentido que a proposta tenha tramitação
ágil, pois assim estaremos empregando milhares de
recém-formados que merecem essa oportunidade,
além de oferecermos à Nação um forte instrumento
para criação de mão-de-obra especializada.
A SRA. MARTA SUPLlCY (PT - SP. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, solicito aos caros
colegas petistas filiados em São Paulo que compareçam à prévia que ocorrerá no Estado no próximo domingo. Eu e o candidato Renato Simões realizamos
dezesseis debates em tomo de algumas idéias; o
partido sai unido, e esperamos ter grande representação neste domingo.
a
Sr. Presidente, solicito a V. Ex. a divulgação
deste meu pronunciamento no programa A Voz do
Brasil e no jornal Hoje na Câmara.
Era o que tinha a dizer.
O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, até quando o País continuará perdendo divisas, investimentos e novos empregos?
Esta a indagação que a Sociedade Brasileira
de Silvicultura - SBS tem feito em artigos p~blicados
na mídia, apresentando propostas de estímulo para
ampliação da oferta de madeira, procurando atingir a
classe política no sentido de sensibilizá-Ia para assegurar ao setor o desenvolvimento sustentável dessa
atividade de grande importância para o Brasil.
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Muito se fala da vocaçãó riatural do Brasil, de
sua competência profissional e empresarial, mas de
concreto muito pouco foi conquistado.
É necessário que o Governo implemente políticas de apoio a um programa de retomada de investimentos nesse setor.
Com a extinção dos incentivos fiscais há mais
de 10 anos, o País foi inCapaz de adotar um novo
programa florestal.
a potencial de geração de empregos, de geração de rendas e de competitividade do setor à base
de florestas plantadas é evidente. As vantagens
comparativas do Brasil - que detém terras disponíveis, aptidão climática, tecnologia e organização empresarial - não podem ser reprimidas pela ausência
de instrumentos que permitam alavancar tão importante atividade. O Brasil precisa manter sua capacidade de suprir a crescente demanda doméstica por
celulose, papel, móveis, chapas de fibra, carvão vegetal oriundo de florestas plantadas, e gerar excedentes exportáveis. Se não houver programas de
estímulo à produção, correremos o risco de voltar a
importar produtos? base de madeira.
O Governo brasileiro vive hoje séria crise de
desemprego e está perdendo uma excelente oportunidade para gerar milhares de empregos e aumentar
consideravelmente a renda dos produtores rurais. Ao
mesmo tempo, está colocando em risco o que ainda
resta das reservas florestais naturais. Não faltam
diagnósticos setoriais para se concluir que precisamos, urgentemente, promover condições favoráveis
para o plantio de árvores.
Tudo isso, no entanto, causa-nos uma grande
preocupação. É difícil aceitar, no caso brasileiro, que
a atividade florestal, imprescindível para vários segmentos econômicos, não consiga ser contemplada
com um programa próprio para seu desenvolvimento
e estabilização.
Existe a convicção geral de que não faltam informações nem sensibilidade técnica aos responsáveis do Executivo Federal para entender e aceitar a
importância dos valores diretos e indiretos da atividade florestal. Aparentemente, todos têm a sensação de que tudo está certo e definido. Mas, na verdade, necessita-se do mais importante: recursos disponíveis com prazos e custos de financiamentos
compatíveis com a atividade e sem a press?o burocrática que limita o acesso ao pequeno e médio produtor rural. Realmente, sem dinheiro, é inviável qualquer programa. Com aproximadamente 400 milhões
de reais por ano, certamente ele seria implementado
e tornaria possível duplicar a oferta de madeira in-
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dustrial para atender à futurà demanda interna do
País. Do contráno, o Brasil,· cuja vOCação florestal
está presente até no seu nome, deixará de potenciaIizar suas vantagens comparativas, mendonadas anteriormente e representadas pelo clima, solo, mãode-obra, tecnologia e produtividade.
O setor não espera que os recursos sejam disponibilizados gratuitamente. No entanto, deve-se
respeitar o longo prazo de maturação dos investimentos, pois uma floresta bem formada e bem localizada é negócio seguro e lucrativo. Existem em funcionamento, com o apoio do Bndes, instrumentos
que, com as devidas adaptações, poderão atender
às necessidades setoriais.
Ao ocupar hoje esta tribuna, como porta-voz
desses produtores rurais, pergunto: o que está faltando para o Governo definir e proclamar esse tão
discutido Programa Florestal Brasileiro? É evidente
que plantar mais árvores só será possível por meio
de uma efetiva decisão política.
A Sociedade Brasileira de Silvicultura e entidades e associações congêneres do setor esperam
que o Poder Público rapidamente adote e viabilize
ações concretas para impulsionar um novo ciclo de
investimento florestal no Brasil.
Aproveito esta oportunidade, Sr. Presidente e
nobres Deputados, para. parabenizar o Sr. Nelson
Barbosa Leite, Presidente da SBS, pelo brilhante trabalho que com dedicação:vem desenvolvendo frente
a essa entidade.
Era o que tinha a dizer.
O SR. CANDINHO MATTOS (PSDB - RJ. Pronuncia o seguinte discurso.)\- Sr. Presidente, sr'ls. e
Srs. Deputados, os preços de imóveis, no Rio de Janeiro, passam por um momento interessante: mais
altos para compra e mais bab~os para aluguel.
A par da força da especulação que de hábito
rege o movimento desse mer~ado, o que se verifica
mais uma vez é a velha lei da oferta e da demanda.
Comprar está mais caro e portanto mais difícil agora,
porque, além da supervalorizaç70 de alguns bairros,
há mais pessoas, em tese, habilitadas à aquisição
da casa própria. Os aluguéis, d,e seu turno, caem,
em face de mais unidades disponíveis na bolsa de
oferta. Imóveis mantidos fechados por muito tempo
passaram a integrar essa oferta, antes inibida por
um excesso de dificuldades legais. Dois fenômenos,
duas conclusões prometedoras.
No caso dos aluguéis, seguindo uma tendência
nacional, caminha-se para a estabilização e, melhor
do que isso, para uma acentuação da queda percentual, vez que os contratos antigos, significando cerca
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de 95% dos imó\leis alugados, tendem a ser ou
substituídos em pátamares atualizados, vale dizer,
mais acessíveis, ou renegociados. A inadimplência,
por exemplo, nem sempre está impedindo a renegociação.
De acordo com o fndice de Preços ao Consumidor, IPC-RJ, da Fundação Getúlio Vargas, no ano
de 1996, para inflação de 7,41 %, a alta dos aluguéis
n?o ultrapassou 7,35%. Em janeiro de 1997, os aluguéis variaram somente 0,52%, enquanto a taxa registrada foi de 1,91 %.
O maior beneficiário disso é, inegavelmente, o
consumidor, entendido, no caso, aquele cidadão
que, por injunções temporárias ou não, ainda recorre
? locação. Oxalá fossem todos donos da própria moradia, mas, diante de tal impossibilidade, no que
concerne ao curto, talvez no médio prazo, que continuem, ao menos, pagando preços justos e possíveis.
Já quando se examinam os valores atribuídos
aos imóveis postos à venda, deve-se recorrer a uma
análise diferente, bem mais aprofundada. Em primeiro lugar, continua se não prevalecendo, por certo, infelizmente, exercendo sua nefasta influência a especulação, velha conhecida dos brasileiros. Isso, porém, hoje tem um efeito apenas relativo. Fatores
mais expressivos são representados, sim, pelo aumento de crédito nos financiamentos, pelo aumento
da capacidade de endividamento e, por isso,' de
compra. A demanda decorre daí, e os novos proprietários, assim como os aspirantes à propriedade, são
por certo pessoas agora muito mais felizes do que
eram antes do advento do real, da estabilidade econômica e da política habitacional do Governo.
É a situação ideal? É suficiente? Evidentemente, não. No entanto, com o meu natural otimismo, espero, Sr. Presidente, no que se refere à evolução do
mercado imobiliário no Rio de Janeiro, que os preços de venda se tornem mais razoáveis, possibilitando a concretização do sonho da casa própria, a realização dos ideais de moradia cada vez mais próxima
de um número cada vez maior de famílias, especialmente nas classes médias e naquelas camadas menos favorecidas da população.
Parece que já avançamos consideravelmente
nesse sentido.
Era o que tinha a dizer.
A SRA. SOCORRO GOMES (PCdoS - PA.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sr.as e Srs. Deputados, as mudanças que vêm sendo implementadas na economia do País nos últimos
anos revelam a fragilidade do nosso sistema filian-
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ceiro - algo que até então não era visto a olhos nus.
Assistimos a uma verdadeira quebradeira de instituições financeiras, motivada por má administração e
corrupção de donos e diretores, desvio de recursos
e enriquecimento ilícito. No caso dos bancos estaduais fica patente a ingerência política e a má gestão, colocando também essas instituições em dificuldades.
Chamo a atenção para o tratamento diferenciado que o Governo vem dando a solução desses problemas. Para as instituiçõ~s privadas, tudo; para as
públicas, o sacrifício.
No caso dos bancos privados, o Governo Federal, além de passar as mãos na cabeça de corruptos, inclusive ex-integrante do 818ft dp Governo e
até mesmo parente do "rei·, criou um programa para
cobrir os rombos financeiros dessas instituições, o
chamado Proer que já enterrou mais de R$30 bilhões
do Tesouro Nacional, dinheiro do contribuinte que
deveria' servir para financiar a saúde, a educação e
investimentos, que gerassem empregos.
Exemplo disso é o Bamerindus antes de propriedade do Sr. José Eduardo Andrade Vieira, um
dos maiores financiadores da campanha do Sr. Fernando Henrique Cardoso, cujo rombo, antes calculado em R$2 bilhões, deverá chegar a R$4,2 bilhões,
segundo admitiu o Presidente do Banco Central, Sr.
Gustavo Franco, e conforme noticiou a grande imprensa. E a pouca vergonha não pára aqui. O
HSBC, instituição financeira estrangeira" .assumiu o
controle do Bamerindus, um dos maiores bancos privados brasileiro, com 1.241 agências, prédios e ativos financeiros na ordem de R$10 bilhões - sob a
promessa de pagar R$381 milhões em 7 anos. Além
disso recebeu do Banco Central R$481,8 milhões,
para reestruturar o Banco. Outros exemplos poderíamos trazer aqui para retratar essa verdadeira farra
do sistema financeiro, que tem beneficiado uns poucos e deixado a grande maioria da população e o
País a míngua.
Quando se trata de bancos estaduais, o tratamento é bem diferenciado, em relação ao dado aos
bancos privados. Cito como exemplo o Banco' do Estado do Pará - BANPARÁ, que, para conseguir a
aprovação do Banco Central a um empréstimo de
R$50 milhões para sua capitalização, foi obrigado a
impor a seus funcionários uma escolha absurda: pu
aceitam a redução de seus salários em 20%ou haverá a demissão de um terço do quadro atual de funcionários. Não bastando todas as retaliações que o
funcionalismo público já vem sofrendo nos últimos
anos, especialmente depois da ~mplantação do Pla-
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no Real, os servidores do Bampará são ainda submetidos a essa humilhação!
Os salários já foram demasiadamente reduzidos no Plano Real. No chamado período do real, a
inflação acumulada, segundo dados do IBGE, foi de
67% e os funcionários públicos tiveram 0% de reajuste. Impor redução salarial nessa circunstância é
no mínimo um desrespeito. É, como se diz popularmente, Malém de queda, coiceM
. Dar como opção a
demissão, quando a principal mazela da política econômica do Govemo FHC é o desemprego, é impor
ao trabalhador a forca.
Do final do ano de 1995 para cá, contabilizamse o fechamento de três agências e a demissão de
532.funcionários. Querem, na verdade, acabar com
o Bampará, um importante instrumento para apoiar o
desenvolvimento do Estado. É mais um gesto de retaliação do Governo FHC contra a região Norte, con·
tra o meu Estado, Pará. Ao invés de punir os responsáveis pela má gestão e pela ingerência política
que estava levando o Banco a uma situação quase
falimentar, opta-se pela destruição da instituição,
pelo sacrifício de seus funcionários - em última instância, o sacrifício do povo do Pará, já tão prejudicado
com a política econômica e social deste Governo.. .
Como Parlamentar que representa o povo dó
Pará, não poderia deixar de fazer esta denúncia,
este protesto.
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de Cooperativismo, institui o regime jurídico das sociedades cooperativas e dá outras providãncias d •
As cooperativas brasileiras experimentaram
uma fase gloriosa nos anos que se seguiram a entrada em vigor da Lei n. o 5.764, alcançando papel de
destaque na economia nacional, com grande benefício tanto para seus integrantes como para a popula·
ção brasileira em geral, como corolário da aplicação
dos princípios do cooperativismo.
As cooperativas de produção agropecuária, em
especial, desempenham um papel fundamental, ao
facilitar os processos de aquisição de insumos e comercialização dos produtos da atividade rural, eliminando a figura do atravessador.
Todavia, nas últimas duas décadas enfrentamos, no Brasil, dificuldades econômicas, períodos
de inflação elevada e diversos planos de estabilização econômica que prejudicaram, em especial, o setoragrícola. Muitos produtores rurais, empresas e
também cooperativas de produção agropecuária
passaram - e muitos ainda passam - por grandes
dificuldades, que incluem forte endividamento junto
ao sistema financeiro. Diversas cooperativas, infelizmente, encerraram suas atividades.
Com o propósito de reverter esse quadro desalentador e ajudar as cooperativas ~ reencontrar sua
vocação histórica, o Governo Federal lançou, há
pouco mais de um mês, um conjunto de medidas de
revitalização de cooperativas de produção agropeEra o que tinha a d i z e r ' c u á r i a .
O SR. WELlNTON FAGUNDES (PL - MT. Pro. , Vale destacar, Sr. Presidente, Sr. as e Srs.
Deputados, a finalidade extremamente meritória do
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr.as.e
Srs~ Deputados, ocupo hoje a tribuna para falár de
Programa· de Revitalização de Cooperativas de Proum a~sunto da maior importância para o Brasil: o
dução Agropecuária - RECOOP: reestruturar e capicooperativismo..
taliza,r.cooperativas de produção agropecuária, visando.ao seu desenvolvimento auto-sustentado, em
As sementes do. cooperativismo foram lança..
das há mais de um século em Rochdale, Inglaterra.
condições de competitividade e efetividade que resultem 'na manutenção, geração e melhora de emEssas sementes germinaram e produziram m\,litos
prego e renda.
frutos no continente europeu. Com o objetivo de continuar a obra daqueles pioneiros, criou-se, em 1895,
,'O Comitê Executivo, criado por decreto de 23
de- Janeiro, é integrado por representantes dos Minisa Aliança. Cooperativa, Jnternacional, com sede em
Londres. No Brasil, o cooperativismo teve seu berço
térios, da FaZenda, da Agricultura e do Abastecimenno Rio Grande do Sul, como fruto do trabalho misto e do Planejamento e Orçamento, e' ainda por repsionário do padre suíço Théodor Amstadt. A primeit:a
resentantes do Ba!1co Central, do BNDES e da Orinstituição cooperativa brasileira - que tem hoje o
ganização das Cooperativas Brasileiras - OCB.
nome de Cooperativa de Crédito Rural de Nova Pe~
A primeira atribuição do referido Comitê, que
trópolis - foi fundada em 1902.
consiste em definir os requisitos e as condições de
Em 1932, a Lei n. o 22.239 veio dar amparo leconsulta prévia sobre a possibilidade de enquadragal ao cooperativismo no Brasil, sendo um marco
mento das cooperativas como beneficiárias de finandecisivo para a sua expansão. Finalmente, em 1971,
ciamento para revitalização, já se materializou com a
promulgou-se a Lei Cooperativista, atualmente ,em
Portaria Interministerial n. o 26, de 13 de fevereiro de
vigor, de n. O 5.764, que Mdefine a Política Nacional
1998. Ali se estabelece o roteiro de informações

Março de 1998

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

cano sob a alegação de incidência da mosca da fruta. No caso da avicultura, esses países barram os
produtos brasileiros sob a acusação de contaminação pela doença de Newcastle.
As dificuldades brasileiras em relação ao comércio extemo também são sentidas por outros países que possuem agricultura desenvolvida e competitiva. Tal fato motivou a criação do Grupo de Caims,
em 1986, durante as negociações da Rodada do
Uruguai do Gatt, visando incluir a agricultura nos
acordos para liberalização do comércio. Assim, o
Grupo de Caims, composto por catorze países, consolidou-se, no âmbito da hoje OMC, como um bloco
de oposição aos países que subsidiam o setor primário.
Era o que tinha a dizer.
O SR. ARV KARA (PPB - SP. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr. as e Srs.
Deputados, a Polícia Militar do Estado de São Paulo
é uma instituição· secular, que garante a segurança
do povo paulista, em todas as áreas, com eficiência
que não fica nada a devér a organizaçõescongêneres intemacionais. Muitas vezes, superando toda
sorte de dificuldades ou até mesmo a incompreensão de certos setores que não conhecem suficientemente a profundidade· do .exercício policial militar,
nossa gloriosa PM mostra-sé maior do que os' obstáculos.
No interior do Estado, Sr. Presidente, o 5P
BPMI é modelar. De modo que é com profunda satisfação que, neste momento, gostaríamos de registrar nos Anais do· Congresso Nacional o transcurso
do seu 8S0 aniversário, ocorridon6dia 17 de fevereiro passado.
Na solenidade comemorativa de tão grata efeméride, compareceram. inúmeras autoridades de
Taubaté e de toda a região;. como '0 Tehente~COronel Atayde, comandante do Batalhão de São 'José
dos Campos; Tenente-Coronel José Antônio Rosa,
do Comando de Jacareí; Tenente-COronel Oliveira
Júnior, ex-comandante do interior; e o Gan. Akira
Obara, que recentemente ,assumiu o Comando de
Aviação do Exército, sediado, a exemplo do SO
BAMI, no Município de Taubaté.
O 52 Batalhão de Polícia Militar do Interior "Ge~
nera.! Júlio Marcondes Salgado" foi criado pela lei
n° 1".343, de 17 de dezembro de 1912, e oficialmente
instalado em 17 de fevereiro de 1913, conhecido inicialmente como Quartel da Rua Vergueiro, na capital
bandeirante.
.'. 'Desde então, sua unidade vem descrevendo
ns"lPnga trajetória de sua existência a história vi-
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brante e luminosa de 85 anos de trabalho glorioso e
fecundo, acompanhando passo a passo o programa
de São Paulo.
Não poderíamos deixar de mencionar suas gloriosas campanhas de 1924, 1926 e 1930, quando
ainda t3stava no comando seu primeiro comandante,
o bravo Tenente-Coronel Arthur da Graça Martins.
Dentre seus feitos de glória, destacamos também sua participação na Revolução Constitucionalist~ de .1932, a maior demonstração de amor dos paulistas a causa da democracia, inclusive com o sacrifício das próprias vidas, a exemplo de seu ex-comandante, o heróico General Júlio Marcondes Salgado,
que derramou seu sangue em prol da nobre causa.
Em 11 de outubro de 1932, atendendo a necessidade da manutenção da ordem pública no interior do Estado, o SO BPMI foi sediado em Taubaté,
no local onde hoje encontra-se a Casa de Custódia.
Desde 1950, o Batalhão acha-se instalado na atual
edificação.
Dentro da estrutura da Polícia Militar, o nosso
querido 5° BPMI é considerado a "unidade mãe" das
organizações policiais militares sediadas no Vale do
.paraíba, as quais se desmembraram visando a uma
maior eficácia na missão constitucional da preserva.ção da ordem pública, por meio de um eficiente e
efetivo policiamento ostensivo-preven~iyo. . . .
Atualmente, além de desenvolver ativiOad.e.s
próprias de policiamento preventivo em diversas cidades, tem ele também a incumbência de cuidar da
segurança extema do complexo penitenciário existente na região, notadamente nos estabelecimentos
de Taubaté e Tremembé.
.:: .
.
..
,'. Vale ressaltar ainda, Sr. as e ~rs'. Oeputados,
que o SO BPMI constitui uma tradicionál' unidade de
ensino, desenvolvendo diferentes c~rsos de formaçãO de soldados, cabos e sargento~, além de· curso
de aperfeiçoamento profissional de todos os compo~
nentes do comando de policiamento de área do Vale
dCiPáraíba e litoral norte.
.
. Nesta oportunidade, querémos', cumprimentár
todos os policiais e oficiais do 5° BPMI de Taubàté~
na pessoa de seu dinâmico comandante,' TenenteCoronel PM Paulo Máximo; pelo excepcionaltiabalho que essa querida guamição desenvolve não apenas em Taubaté; mas em toda a região vaIe-paraibana, honrando e dignificando seus gloriosos 85 anos
de existência!
Era o que tinha a dizer.
O SR. ITAMAR SERPA (PSDB - RJ. Pronunas
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr. e
Srs. Deputados, infelizmente, neste final de milênio,
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a tuberculose, uma doença que no século passado
que, então, não foi realizada a desocupação da
ceifou milhões de vidas, volta com força, assumindo
área? O que a impede? Quem ou" o que a detém?
em quase todo o mundo-cal'ácterísticas epidêmicas.
Os fazendeirós que invadiram a ter'rã dos' maNo Brasil, a grave enfermidade, que contamixacalis não são hipossuficientes. Não há, pois, pronou quase 130 mil pessoas em 1996, não vem senblema social em jogo. Sabem, hã anos, que terão de
do combatida adequadamente, fato extremamente
abandonar a terra que não lhes pertence, sendo indenizados pelas benfeitorias.
preocupante. É que relatório da Organização Mundial da Saúde, recentemente divulgado na Inglaterra,
O problema social é com os maxacalis. Tiveram arrancadas suas terras, suas matas, seus rios,
coloca o nosso País em décimo lugar no mundo em
número de casos de tuberculose. E o mais grave
seus túmulos sagrados. Sofrem a discriminação, a
ainda: a OMS proclamou que o Brasil está entre os
intolerância, são ofendidos em sua dignidade como
pessoas e como povo. Têm graves problemas de
oito países que têm recursos, mas que, apesar disso, não estão combatendo a doença.
sobrevivência. A devolução de suas terras certamenEm verdade, é inadmissível que esta Nação
te dar-Ihes-á mais confiança em si mesmos e no govemo dos brancos.
disponha de recursos para atacar esse terrível mal e
deixe de adotar ou expandir uma estratégia eficiente
Em junho do ano passado o 'atual Secretário da
Educação de Minas Gerais, Sr. João Mares Guia, vipara erradicá-lo.
sitou os maxacalis e prometeu-lhes, pomposamente,
Sabe-se, Sr. Presidente, que o renascimento
da tuberculose ocorreu após o surgimento da AIDS
que até o dia 30 de julho (je 1997 a reintegração esque, por virtualmente destruir o sistema imunol6gicotaria concluída. Passaram-se 235 dias e o Sr. João
do organismo, deixa os pacientes mais expostos às
Mares Guia não mais tocou no assunto.
infecções.
" O presidente da Funai, Sulivan Silvestre OliveiNão podemos, sob nenhum pretexto, agir como
ra, anunciou que iria visitar a área maxacali no dia 6
de novembro de 1997. Não foi, não deu satisfação,
avestruzes, fingindo ignorar que a tuberculose existe
e que está crescendo entre nós.
não marcou outra data para a visita prometida.
O Ministério da Saúde, paradoxalmente, classiQue mão invisível é essa que impede o cumprimento da ordem da Justiça, que paralisa a delegacia
ficou como exagerado o relatório da OMS, negando
que as autoridades sanitárias brasileiras estejam
da Funai, que mete medo, na Polícia Federal, que
perdendo a luta contra a tuberculose.
cala o Sr. João Mares Guia e faz o presidente da FuNo entanto, os números não mentem, e a Ornai cancelar sua visita sem ~xplicações?
ganização Mundial da Saúde, vinculada à ONU, é
Aproxima-se a Semana do índio. O que dirão o
um· organismo intemacional sério e imparcial. Sua
Secretário do Trabalho, coordenador da Comissão
Estadual; o Sr. João Mares Guia; o delegado da Fuafirmativa de que o Brasil estagnou a luta contra a'
tuberculose há de ser verdadeira.
nai em Minas e o presideote d~ Funai?
. Por ísso, desta tribuna, dirigimos nosso mais
.Nada do que disserem será importante. Desveveemente apelo ao novo Ministro da Saúde, compaIam-se por muitas coisas, como Marta, quando s6
nheiro José Serra, para que S. Ex.a determine o reviuma importa.
goramento do combate à tuberculose, a fim de que
Não há prioridade maior que esta: a retirada
essa moléstia seja controlada ou até erradicada do
dos invasores da área dos maxacalis. O que se pede
nosso meio.
é o cumprimento da lei,· é a execução do mandado
. ' 'Era o que tinha a dizer.
judicial. ,
O SR. NILMÁRIO MIRANDA (PT - MG. ProEnquanto isso não for feito. tudo mais soará
m.lncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr.8S e
falso;
Srs. Deputados, dirijo estas palavras ao Sr. João
Era.o que tinha 'a dizer.
Mares Guia, ao Secretário do Trabalho de Minas, ao
O SR. RUBEM MEDINA (PFL '-' RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr.8S e~SÍ"S.
delegado da Funai e ao presidente da Funai.
É de conhecimento público o fato de que tranDeputados, estudo divulgado na última semana pela
sitou em julgado a decisão sobre a reintegração para
Federação das Indústri/ils do Rio de Janeiro (FIRos maxacalis da área que lhes pertence e está i1eJAN) traz um dado alentador, diante. do cenário de
galmente ocupada por treze fazendas. Foi expedido
crescente desemprego no País. O, levantamento
mostra que dezessete médias e grandes empresas
o mandado. As benfeitorias foram calculadas. Há
previsão de recursos financeiros para pagá-Ias. Por
instaladas ou em processo de expansão no Estado
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para enquadramento no RECOOP, fixando-se em 31
de março corrente a data-limite para recebimento
das cartas-consultas e em 30 de abril próximo o prazo para a divulgação do resultado de seu exame.
Em caso de resposta positiva a consulta, caberá a cooperativa apresentar um plano de desenvolvimento cooperativo, aprovado em assembléia geral,
contemplando os seguintes projetos:
1) projeto de reestruturação, demonstrando a
viabilidade técnica e econômico-financeira do complexo cooperativo;
2) projeto de capitalização;
3) projeto de profissionalização da gestão cooperativa;
4) projeto de organização e profissionalização
dos cooperados;
5) projeto de monitoramento do plano de desenvolvimento cooperativo.
O Comitê Executivo do Recoop terá o prazo de
45 dias, contado a partir da data do protocolo de entrada do plano de desenvolvimento cooperativo, para
emitir parecer a esse respeito, ponderando sobre a
viabilidade gerencial, técnica, econômica e financeira
da cooperativa. Aprovado o plano, a documentação
pertinente será encaminhada aos agentes financeiros.
para a realização "(a seu critérie) das operações.
Poderão ser destinados recursos:
- para pagamento de dívidas da "cooperativa,
sejam elas fiscais, trabalhistas, com fornecedores ou'
com cooperados;
- para alongamento de dívidas da cooperativa
ou de cooperados junto a mesma;" .
- para capital de giro:.
_ para investimento etn tééstruturação e reGOOversão de atividades, em verticalização e modernização tecnológiCa ou em aquisição de bens móveis
e imóveis e assunção de ativos por desmernbrámento, fusões, incorporações e desmobilizações.
. Nas operações creditórias em questão, os en~
cargos financeiros deverão Sêr compatíveis com as
peculiaridades do Programa e com a capacidade de
pagamento das cooperativas·.· Ainda não 'estão definidas as fontes de recursos, cabendo aos Ministérios
envolvidos encontrá-Ias. O cronograma de reembolso ":",,apmitido período de carência - será definido de
acol:do com a capacidade de pagamento apurada no
proj~to de revitalização da.cooperativa, não podendo
exce~er a quinZe anos.
.As operações de crédito para revitalização de
cooperativas terão como limite o saldo devedor atuaIizade. das operações existentes em 30 de junho de
199]i,'.deduzidas multas e sanções financeiras e
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acrescido o valor atualizado das dívidas trabalhistas
e das prestações indispensáveis das obrigações fiscais, como também os valores destinados a capital
de giro e investimentos essenciais, segundo o projeto de revitalização aprovado.
Temos certeza, Sr. Presidente, ilustres colegas, que o Governo Federal agiu com notável sabedoria ao decidir apoiar as cooperativas brasileiras no
esforço para soerguerem-se. Com efeito, são elas o
melhor instrumento já concebido para a promoção
do desenvolvimento harmonioso de uma nação, gerando emprego e renda, fatores que vêm ao encon~
tro das maiores aspirações do povo brasileiro.
Era o que tínhamos a dizer.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (PT - CE. Pronuncia
as
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr. e Srs.
Deputados, a sociedade brasileira está perplexa
ante o baixo nível da programação das redes de TV.
Os programas de cunho cultural,' informativo e de
entretenimento sadio são cada vez mais a exceção,
no bojo de uma programação eivada de erotização,
sexo, drogas e violência.
A tarde e no início da noite, horário em que
crianças e adolescentes se postatn em·frente a televisão, pode-se assistir a' novelas, filmes em que
grassam a exploração do sexo irresponsável, des.comprometido com os valores do respeito a criatura
humana. As relações apresentadas como vitoriosas
são entremeadas pela venda do corpo. O fazer
sexo, na mensagem televisiva, desumanizou a prátic(i.~o ato sexual de tal modo que já não cabe nominar a conjunção carnal de "fazer amor". Compfomis-.
so com a pessoa do outro e. respeito.a ela são condições ,indispensáveis ao "fazer amor:'., É a comunhão
de.corpos como clímax daco.munh~odevidas. Com
efeito, as tramas envolvendo o. sexo na televisão não
passam do "fazer sexo", aí colOCado sem seu verda- .
deironexo. Os animais assim também o.praticam.
A publicidade enganosa idas drogas legalizadas, como bebidas e cigarros, está sempre ardilosa
e.falaciosamente associada a "apropriação.do corpo
como objeto sexual e a aquisição do pre~tígio e do
suéesso nos empreendimentos. A advertência, 'incerta no final da exibição ~os comerciais de cigarro, é
tão hipócrita quanto ineficaz. Logo após esses intervalos, filmes e novelas exibem atores famosos, referências para toda uma geração de jovens, fazendo
uso do cigarro e de bebidas. A esperteza é tanta que
as empresas procuram associar o vício a uma personagem cuja. estética física reforce a mensagem subliminar de corpo.saudável., .
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Nos filmes da televisão, a violência é o enredo
principal. O argumento da força é sempre posto em
primeiro plano e apresentado corno valor. A competição desm~dida leciona que todos devem aproveitar
as oportunidades para conseguir ascender na vida,
não importando os meios utilizados para isso. Princípios éticos são tidos como démodé e vilipendiados.
No cerne dessa programação, o crime quase sempre compensa.
Os teleJornais de ontem noticiaram a chacina
provocada por dois adolescentes, de onze e treze
anos, numa escola da cidade de Jonesburg, no Arkansas, Estados Unidos, que deixou quatro mortos e
dez feridos. Os executores do crime trajavam uniforme militar e utilizaram metralhadora para perpetrar
mais essa triste chacina que chama a atenção da
opinião pública mundial para dois aspectos: a facilidade na aquisição de armas e a violência exposta de
maneira indiscriminada nos meios de comunicação,
tomando conta do imaginário dos novos rambos. Por
quanto tempo assistiremos impassíveis a cenas dantescas como essa?
Não estamos aqui fazendo apologia a censura.
Foi por liberdade de expressão que tanto lutamos no
período do autoritarismo militar. Contudo, temos claro que a liberdade só é plenamente exercida se levar
em consideração os valores da sociedade em que
se inscreve e se a sociedade é educada para fruí-Ia
.e conservá-Ia como bem inalienável. Daí ser necessário que sociedade brasileira, poderes públicos
competentes e entidades representantes dos meios
'de comunicação social iniciem um processo de discussão que culmine com urna lei que defina parâme~
tros para a qualidade da programação dessas emissoras.
O art. 221 de nossa Carta Política elenca os
princípios norteadores da programação das emissoras de rádio e televisão. Que a sociedade brasileira
e esta Casa mobilizem-se no sentido de tomar efetivas as finalidades educativa, artística, cultural e informativa, constantes do texto constitucional e, atualmente, sem a mínima consistência. É imperativo que
a atuação dos meios de comunicação social tenha
como fulcro os valores éticos e sociais da pessoa e
da comunidade, colimando a construção da cidadania de nosso povo.
Era o que tinha a dizer.
O SR. EDINHO BEZ (BlocoIPMDB - SC. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr.8S e
Srs. Deputados, a Confederação Nacional da Agricultura apresentará propostas para liberalização do
comércio agrícola mundial durante a reunião dos
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países que compõem o Grupo de Caims, no final
deste mês, na Austrália. A CNA defenderá a eliminação, ou pelo menos a redução significativa, dos subsídios concedidos ao setor primário principalmente
pelos Estados Unidos, União Européia e Japão, já
que esses subsídios prejudicam sobremaneira nos~
sos produtores, quando da entrada de produtos agrícolas desses países no Brasil.
Em documento entregue ao Ministro da Agricultura, Arlindo Porto, a entidade reconhece que esses entendimentos, que preparam a próxima rodada
de negociações entre os países-membros da Organização Mundial do Comércio (OMC), em 1999,'
-apresentam a melhor chance pàra que a agricultura
. brasileira obtenha uma redução tarifária adicional
para os seus produtos de exportação".
Ao analisar a situação do comércio internacional do Brasil, o Departamento Técnico da CNA destacou os principais pontos de interesse da agropecuária nacional na retomada das negociações da
OMC para a liberalização do comércio de produtos
agrícolas:
1 - a derrubada de barreiras tarifárias, que dificUltam a entrada dos produtos brasileiros em diversos países. As altas tarifas adotadas aumentam os
custos de exportação, a ponto de eliminar a participação brasileira em diversos mercados;
2 - a elevação ou eliminação das quotas tarifárias pela extinção dos impostos incidentes sobre os
montantes extraquota. Baixas quotas tarifárias e altos imPostos extraquota estabelecem tetos para as
exportações brasileiras, assim como a prática de
métodos restritivos na sua administração;
3 - a redução ou eliminação dos subsídios as
exportações. Os produtores brasileiros não precisam
de subsídios para competir, desde que outros países
não adotem práticas de comércio desleal para a retirada dos produtos nacionais do mercado.
4 - a rigorosa disciplina as empresas estatais
de comércio. Na economia atual não se justificam
monopólios de importação ou de exportação, a menos que um país esteja buscando dissimular esquemas de proteção ou suporte a sua agropecuária;
5 - controle mais rígido do comportamento dos
países no mercado internacional dos produtos agrícolas para evitar que adotem subsídios disfarçados
ou medidas não tarifárias;
6 - regras mais rígidas para as medidas sanitárias e fitossanitárias, de modo a impedir a sua utilização como disfarce para intenções protecionistas. As
frutas brasileiras, por exemplo, têm suas exportações restringidas no mercado europeu e norte-ameri-
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deverão gerar mais de 10 mil novos empregos nos.
próximos dois anos.
A notícia não poderia 'ter chegado em hora meIhor. Afinal, a própria Firjan acaba de registrar uma
queda superior a 9% no nível de emprego no Estado
do Rio, no mês de dezembro, o que se vinha consti~
tuindo numa preocupação a mais para as autoridades fluminenses e, principalmente, para os trabalhadores.
O estudo indica que os setores mais beneficiados com o nível de expansão do emprego serão os
de metalurgia, química, material de transportes, material elétrico, perfumaria, bebida, gráfico, borracha,
alimentos e material têxtil. O maior volume de investimentos está previsto para as regiões do sul do Estado e Baixada Fluminense, com recursos da ordem
de R$3,5 bilhões, e podendo gerar mais de 7 mil empregos diretos. Os demais investimentos estão previstos para a região serrana e leste fluminense, particularmente com o estaleiro Niterói, que isoladamente deve gerar cerca de 1.500 empregos diretos.
Além desses projetos específicos, a Firjan estima em R$31 bilhões o volume de recursos que serão investidos no Estado nos próximos dois anos,
atraídos pela melhoria da infra-estrutura, em especial a qualidade das rodovias, a modernização do
porto de Sepetiba, além da mão-de-obra, que é uma
das mais qualificadas do País.
É evidente que o preenchimento das vagas
que serão oferecidas pelas novas indústrias exigirá
um contingente significativo de mão-de-obra qualificada. Mesmo considerando que a maioria das empresas dispõe de cursos específicos para preparar
seu pessoal, o processo seletivo dos candidatos levará em conta uma formação profissional mínima.
Portanto, é chegada a hora de o Poder Público, por
meio de uma parceria entre Prefeituras, Governos
Estadual e Federal, priorizar a formação profissional
de novos contingentes de trabalhadores que serão
arregimentados por essas empresas nos próximos
meses.
Isso poderá ser feito pelos órgãos de treinamento de pessoal, com o apoio de instituições como
Senai e Sesc, que já oferecem os mais diferentes
cursos profissionalizantes. Nesse sentido, o Govemo
Federal já dispõe de programas específicos, como o
Proger, que fazem parte do Programa Brasil em
Ação e são voltados para a melhora da qualidade da
mãQ-de-obra do País.
Mesmo no Rio, contando com trabalhadores
com a maior média de escolaridade entre os demais
Esta,dos, esse nível de aprendizado é insuficiente
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para atender à exigência das indústrias emergentes,
particularmente em relação às funções mais espe~
cializadas. Essa, demanda vem reforçar uma tese
que tenho defendido nesta Casa: a necessidade de
o Governo priorizar o ensino básico e técnico~profis~
sionalizante, em detrimento do ensino superior.
Nos últimos anos, o Governo Federal, via Mi~
nistério da Educação, tem investido cerca de R$4,5
bilhões para manter nas universidades federais 1,6
milhão de estudantes, contra um desembolso de
apenas R$1,9 bilhão por ano para financiar 40 milhõ~
es de alunos matriculados r;tO ensino básico e 6 mi~
Ihões no ensino médio. Enquanto a média de gasto
ao ano por aluno do ensino básico está em R$150,
o custo médio do estudante universitário fica em tor~
no de R$7.500, o que evidentemente é um contra~
senso.
Ora, se a maioria dos brasileiros não tem acesso ao ensino superior, esse contingente é que deve
figurar entre as prioridades do Governo, seja fortalecendo o ensino fundamental, desenvolvendo e valorizando os profissionais da educação, seja investindo pesadamente no ensino profissionalizante de nível secundário. Dessa forma, além de aumentar a
média de escolaridade, o Governo estaria propiciando a esses alunos melhores e mais amplas oportunidades de colocação no mercado de trabalho cada
vez mais competitivo e seletivo.
Com o combate à repetência, por exemplo, que
atinge 52% dos alunos matriculados no ensino básico e custa cerca de R$1 bilhão por ano para ai
União, o. Governo poderia muito bem transferir esse~
recursos para os programas voltados para a formação profissional óu melhoria da qualificação da mãode-obra.
O esforço pela elevação da média de escolaridade não significa ganhos apenas para o aluno.
Com o avanço do processo de modernização do Estado brasileiro e das privatizações, a demanda por
novos profissionais, seja de nível superior, seja de
nível médio, será uma conseqüência natural, particularmente nas áreas de energia e telecomunicações,
setores que receberão investimentos superiores a
R$1oo bilhões nos próximos cinco anos.
Era o que tinha a dizer.
O SR. FAUSTO MARTELLO (PPB-Sp.., Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S',ss. e
Srs. Deputados, a recente indicação do Senado~
José Serra para o Ministério da Saúde leva-nos a fazer algumas reflexões.
'
O eminente economista tem dado grande colaboração ao longo de sua vida profissional. Mesmo
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os que não são do ramo, não são versados nos assuntos de que trata a economia, percebem que o
Senador José Serra tem sido um interlocutor de alguma influência nos questionamentos a que é submetida a política econômica brasileira já há algum
tempo.
Sua atuação no Senado Federal tem sido pautada por uma maior participação na própria política
nacional, não se atendo à apresentação de projetos
ou à formulação de pronunciamentos reivindicatórios
de providências concretas, mas sim centralizando
sua atenção nas dificuldades de seu partido político,
o PSDB, em encontrar a hegemonia partidária que
desejaria diante do poder concedido a outros partidos de sustentação do Governo.
Foi escolhido Ministro da Saúde como parte de
um grande acordo eleitoral, e esse é o fato que lamentamos.
Por esse Ministério passou o Dr. Adib Jatene,
de renomadíssima competência profissional, conhecido descortino e espírito público, um homem dedicado ao avanço da ciência médica e com profundo
conhecimento das dificuldades da sociedade brasileira, um homem preocupado com o bem-estar do cidadão nas questões mais imediatas de seu dia-adia, como o acesso ao atendimento emergencial em
postos de saúde.
Depois dele veio o Ministro Carlos Albuquerque, também médico, também um homem honrado,
que acabou passando por um processo de esvaziamento de sua autoridade, ordenado - ou ao menos
consentido - por integrantes de escalões superiores.
Ora, a proximidade das eleições no Brasil não
justifica que se venha a agir dessa maneira, ainda
mais porque se destrói a continuidade de um trabalho profissional dentro de um Ministério importante
como é o da Saúde, e a mudança dos postos-ehave
inevitavelmente acarretará uma interrupção em programas de grande relevância, trazendo a primeiro
plano as prioridades próprias do novo Ministro.
Sentimos que o Secretário Executivo do Ministro José Serra, à frente do Ministério da Saúde, terá
um imenso poder, ombreando-se talvez aos titulares
de outros Ministérios. E isso porque o Senador José
Serra não é do ramo, não é um especialista da área
médica; se conhece seus problemas, conhece-os
sob a ótica do economista, primeiro, e do político,
em segundo lugar. Que pode ele saber a respeito do
controle de doenças parasitárias, por exemplo, que
tantos prejuízos acarretam às populações de baixa
renda? Que pode ele conhecer a respeito das doenças da mulher, assunto pelo qual o nosso nobre e
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operoso colega, Dr. José Aristodemo Pinotti, sempre
se vem batendo neste plenário, com a experiência
de anos e anos trabalhando responsavelmente nesse setor da Medicina?
Enfim, Sr. Presidente, com todo o apreço que
devemos ao Senador José Serra, tememos pelo futuro da Saúde no Brasil. E não por ele, pelo fato de
não ser um especialista no assunto, porque um bom
político deve ter a capacidade de se cercar de excelentes técnicos para gerenciar uma área que não
seja de seu conhecimento. Mas principalmente pelo
fato de que sua indicação ao Ministério representa
uma providência política da Presidência da República, preocupada em garantir um determinado equilíbrio de poder com vistas a uma maior tranqüilidade
na campanha eleitoral deste ano.
É isso o que importa para o Presidente da República, assim como é isso o que importa para o Senador José Serra e para o Governador Mário Covas,
todos do PSDB de São Paulo. Mas será que é isso o
que interessa à população brasileira? É isso o que
conta para aqueles velhinhos que volta e meia vemos nos noticiários da televisão enfrentando filas e
sofrimentos em hospitais? É isso o que interessa
para a mãe de família das periferias das grandes cidades, quando necessitam levar seus filhos pequenos a um posto de saúde e não conseguem o atendimento de que precisam?
Esse povo sofrido, essa gente humilde que
vejo em Guarulhos, nas minhas andanças pelos postos de atendimento médico, esse povo me conta o
que realmente lhe interessa: não as razões do Govemo, mas a presença da autoridade pública ali, no
posto de saúde, a presença do médico que, em última análise, é o representante do Poder Executivo
Federal, ou estadual, ou municipal .
Interessa para essa gente que confia em nós a
presença da autoridade policial por meio da qual o
Estado garante o direito constitucional de uma vida
segura e livre da violência.
Importa para eles que a escolha pública abrigue seus filhos e lhes dê a oportunidade de crescerem cultivando não só a formação cultural e profissional de que necessitam, mas também os valores
morais mais elevados, para· que dessa juventude
nasça uma sociedade mais justa e responsável.
Importa para eles que tenham condições de
adquirir uma moradia que lhe seja própria, que seja
seu asilo inviolável (conforme prescreve a Constituição Federal no inciso XI do art. 5°, que trata dos direitos individuais).
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Importa para eles que tenham a oportunidade
de disputar vagas no mercado de trabalho e de, por
meio do seu trabalho, conquistar uma vida melhor,
com a capacidade de consumir os bens de que necessitem, basicamente o alimento, produzido por
uma agroindústria voltada para o suprimento das neccssidades do mercado interno.
Diante disso, Sr. Presidente, sinceramente desejo que o novo Ministro da Saúde saiba cercar-se
de profissionais competentes em seu segundo escalão e nos demais postos da estrutura do Ministério,
para que essa composição política que o guindou ao
Ministério não venha a mostrar-se apenas uma composição política, mas sim um esforço no sentido de
amenizar as dificuldades das populações mais carentes, de enfrentar com coragem as questões da
Saúde 110 Brasil, contribuindo para a solução dos
graves problemas que ainda afetam esse setor.
Era o que tinha a dizer.
o SR. FRANCISCO RODRIGUES (PTB-RR.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, hoje, tenho a oportunidade
de, ocupando esta tribunfl, lamentar o comportamento condenável o Govemador Neudo Campos, do
PPB, que, utilizando-se do poder de pressão que
exerce sobre os Prefeitos a ele ligados, exige que os
recursos a serem recebidos pelas Prefeituras afetadas pelo incêndio em Roraima sejam repassados
para o Departamento de Estradas de Rodagem DER, para fazer face a despesas assumidas por
aquele Governo.
Ora, Sras. e Srs. Deputados, a reunião que
houve entre o Governador e os Prefeitos do seu grupo político deixou todos indignados. Os 150 mil reais
a serem repassados a todas as Prefeituras de Roraima que estão na área atingida pelo incêndio devem
servir para o atendimento emergencial das Prefeituras às famílias que estão desamparadas, e não para
pagar dívidas assumidas pelo Governo do Estado.
O pior, Sras. e Srs. Deputados, é que o Governo alardeia na imprensa a construção de 4 mil açudes para atender às propriedades atingidas pela
seca e agora pelo fogo. Sabem todos no Estado que
é grave e vergonhosa essa propaganda, porque foram abertos buracos que jamais seriam chamados
açudes. Portanto, queremos que a Secretaria de Desenvolvimento Regional apure a denúncia de que o
Govemo estadual quer obrigar os Prefeitos a repassarem esses recursos do Governo Federal para tapar os buracos da administração do Estado.
Não é justo que esses poucos recursos venham a ser desviados de sua finalidade, quando o
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que importa agora é a aplicação, pelos Prefeitos municipais, aos fins a que se destinam, ou seja, o atendimento das necessidades de seus munícipes.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO ROCHA (PT-PA. Pronuncia o
seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, os funcionários da Fundação Nacional
de Saúde desde ontem estão realizando manifestações em Belém do Pará, para protestar contra uma
série de irregularidades que estariam sendo cometidas pelo coordenador regional da fundação, Roberto
Jorge Maia Jacob, que está sendo acusado de utilizar critérios políticos, em vez de técnicos, para distribuir os recursos repassados pelo Governo Federal,
prejudicando dessa forma as atividades de algumas
unidades e serviços de saúde.
. Além disso, há rumores de outras irregularidades, como o favorecimento de empresas terceirizadas na prestação de serviços e queixas de fornecedores de que, por se recusarem. a pagar propinas
sobre os valores a que têm direito,'tem sido bloqueado o pagamento dos serviços prestados. Consta ainda denúncia veiculada nos meios de comunicação
sobre a existência de um balcão de negócios ilícitos.
Além disso, os servidores protestam também contra
a restrição de recursos financeIros, que possivelmente tem como objetivo principal a extinção ou a
descentralização forçada das unidades.
Sr. Presidente, nobres colegas, a denúncia feita pelos servidores é séria, pois enquanto os recursos do Orçamento da União destinados para a saúde estão sendo desviados para beneficiar alguns
apadrinhados do sistema, nos ,hospitais públicos da
cidade faltam leitos e estão jogados à própria sorte
os mais necessitados, permanecendo as u.nidades
de saúde sem condições mínimas de atendimento à
população, e a dengue e a malária alastram-se cada
vez mais nos Municípios do Estado por absoluta inoperância da FNS.
Mas o que está acontecendo hoje em nosso
Estado não é uma ação isolada de desvio do dinheiro público. É o resultado dessa política nefasta de
FHC. Para uns, tudo; para os que mais precisam, o
desprezo.
Por todos esses .fatos os servidúres da FNS
encontram-se em greve, e a eles apresento toda a
minha solidariedade. É necessário que este Governo, que tem olhos somente para os números que virão nas urnas das próximas eleições, perceba que
os trabalhadores sempre estarão prontos para ir às
ruas, seja para denunciar~ seja para cobrar direitos
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que aos poucos e de forma vergonhosa estão sendo
retirados.
É necessário que esta Casa apure com rigor as
denúncia,s que foram feitas pelos servidores envolvendo o caprdenador da FNS. E para isso estou
dando entrada em requerimento de informação, para
saber a destinação que foi dada às verbas repassadas para o órgão.
Era o que tinha a dizer.
O SR. HAROLDO SABÓiA (PT - MA. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, nos últimos dias acompanhamos a
intransigência do Governo FHC com o MST. Após
várias tentativas frustadas de negociação com o Govemo, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem
Terra resolveu implementar outras formas de pressão. Ciente de que este Governo só abre negociação com os movimentos organizados quando muito
pressionado, o MST resolveu então ocupar prédios
públicos.
O ano de 1998 iniciou com péssimos presságios para os sem-terra e para a reforma agrária.
Como é sabido, o Incra apresentou uma proposta orçamentária de R$2.672.803.139, que sofreu um corte de R$429.763.161 no Congresso Nacional. Um
novo corte foi feito pelo Executivo, o que deixou para
o orçamento do Incra o valor de R$2.017.287.223,
insuficiente para assentar as famílias de sem-terra
e fazer o acompanhamento técnico dos assentamentos.
Houve corte em todos os programas envolvendo a reforma agrária, como o do Crédito Agrícola,
que, dos R$557 milhões propostos pelo Incrà caiu
para R$265 milhões; os recursos para assentamento
das novas famílias caíram de R$362 milhões para
R$280 milhões, e assim por diante.
É necessário que o Governo entenda que fazer
reforma agrária e assegurar condições técnicas para
fixação do homem no campo é tratar a questão agrícola como assunto estratégico para o País. Só uma
reforma agrária radical conseguirá reverter os dados
apresentados no Atlas Fundiário. Segundo o Atlas,
publicado em agosto de 1996, 3.114.898 imóveis rurais no País ocupam uma área de 331.364.012 hectares. Dessa forma, os minifúndios, que representam
62,2% dos imóveis, ocupam 7,9% da área rural total.
Por outro lado, verifica-se que 2,8% dos imóveis são
grandes propriedades que ocupam 56,7% da área
total.
Atlas revela ainda que 62,4% da área total
dos imóveis rurais no País foram considerados "não
produtivos·. Essa afirmação é diferenciada por re-
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gião, sendo que na Norte 78,8% da área dos imóveis
rurais são improdutivos; no Nordeste, 69,5%; no Sudeste, 50,4%; no Sul, 42,6%, e no Centro-oeste,
62,7%. Os índices demonstram que o nível de concentração das terras no País se tem mantido inalterado nos últimos 40 anos.
Concluímos que é uma grande falácia pensar
em modernidade num País que mantém uma estrutura rural feudal.
A luta dos trabalhadores rurais no Brasil ocorrem em duas grandes frentes. A primeira, levada a
cabo pelo MST, é a luta pela democratização do uso
e distribuição da terra por meio de uma reforma
agrária radical, e a segunda, para que os pequenos
produtores sejam considerados agentes produtivos
'efetivos. Nessa última trincheira a Contag vem historicamente firmando-se como entidàde representativa
do conjunto dos trabalhadores rurais brasileiros.
Os trabalhadores que conseguiram um pedaço
de chão para plantar vivem sob constantes ameaças
de ,terem que se desfazer de suas terras, visto que
não conseguem mantê-Ias. Não existe uma política
para a agricultura familiar, setor estratégico para
vida econômica e social do País. Hoje os estabelecimentos familiares representam 75% do total de estabelecimentos agrícolas brasileiros e possuem uma
população economicamente ativa de 14 milhões de
pessoas, segundo os dados da FAO e do Incra. Isso
representa cerca de 80% da mão-de-obra rural brasileira.',É para esse setor econômica e socialmente
estratégico para o País que a Contag tem reivindicado uma política coerente.
Em 1995, após uma longa jornada· de reivindicação organizada pela Contag, o Governo FHC criou
o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF). A criação do Pronaf de forma
alguma indica que o Governo FHC tenha uma política para agricultura familiar. O modo como tem sido
implementado o Pronaf tem merecido muitas críticas
dos trabalhadores rurais, que apontam para os Iimites desse programa. Entre os pontos levantados,
destacamos:
1. distribuição desigual dos recursos - além de
serem parcos os recursos, o Pronaf não os tem distribuído eqüitativamente, privilegiando algumas regiões em detrimento de outras. Mais de 80% dos recursos liberados concentram-se em três Estados do
Sul. O Pronaf aplicou apenas 6.6% dos seus recursos no Nordeste, enquanto para o Sul foram destinados 63%;
2. taxas de juros elevadas - e, além dos juros,
são associadas ao programa as taxas cobradas por
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alguns bancos (por seguro de vida, abertura de cadastro, assistência técnica etc.);
3. postura autoritária e elitista do Governo, que
não estabelece um diálogo permanente com a Contag;
4. autonomia exagerada dos bancos operadores do Pronaf (Banco do Brasil, BNDES e BNB), em
decidirem se querem ou não executar o programa.
Decisão do Conselho Monetário Nacional de 22 de
janeiro de 1997 deixou a critério desses bancos a
decisão sobre o que e a quem financiar;
5. excesso de burocracia - a Contag propõe o
Fundo de Aval para a Garantia dos Contratos de
Crédito do Pronaf.
Se o Governo FHC mostra-se insensível à situação de penúria do pequeno agricultor, principalmente os que só têm sua força de trabalho e a dos
membros de sua família para lidar com a terra, assim corno desconhece sua importância social e econômica para o País, para os setores exportadores e
os grandes empresários do campo esse mesmo Govemo desenvolve toda uma política de incentivo e
subsídios como: desoneração do ICMS sobre as exportações de produtos primários e semi-elaborados
(com essa medida o Govemo deixará de arrecadar
1,6 bilhão); isenções e reduções do imposto sobre
importação (que representam a perda de cerca de
2,4 bilhões na arrecadação em 1997); concessão de
benefícios para as empresas localizadas na Zona
Franca de Manaus, em 1997, na ordem de R$2.8 biIhões - e além disso o setor automotivo deixou de
recolher em tributos, no ano de 1997, o valor equivalente a R$840 milhões!
Em contrapartida a agricultura brasileira passa
por uma crise com poucos precedentes históricos.
Alguns indicadores confirmam tal afirmação:
12) A redução da área plantada em 4,1 milhões
de hectares. Isso implica a ampliação do desemprego e da miséria no meio rural.'

62) Houve queda na venda de máquinas agrícolas. Em relação ao ano de 1994, a redução na
venda interna de máquinas, em 1996, foi de 70%
(13.890 unidades contra 46.215).
Não adianta o Governo dizer que vai acabar
com a fome com programas assistencialistas nos
moldes do Comunidade Solidária. O quadro de fome
que coloca milhões de brasileiros em situação de miséria poderia ser enfrentado com uma política agrícola articulada estrategicamente à segurança alimentar, sendo a realização da reforma agrária e a
implementação de uma política para fixação do trabalhador no campo condições indispensáveis para
implementação de tal projeto.
A estabilização econômica não representou um
aumento do padrão alimentar dos brasileiros, e tudo
faz crer que os 30 milhões de brasileiros que vivem
em condições de indigência tendem a aumentar de
número.
Uma política de segurança alimentar implicaria
a prioridade para a produção de alimentos, e, conseqüentemente, o incentivo aos pequenos produtores,
conforme vem insistindo historicamente a Contag.
Mesmo no atual quadro adverso, a agricultura famiIiar é responsável pela maior fatia da produção de
alimentos. Uma política de segurança alimentar articulada à política agrícola viria para fortalecer a agricultura familiar.
Sr. Presidente, existe um setor da economia
brasileira que sempre foi protegido pelos sucessivos
govemos, passando pelo Brasil Colônia, pelo Brasil
Império, pelo Brasil da República, pelo Brasil da
Nova República: o latifúndio. Contraditoriamente, a
tão festejada Nova República teve como seu primeiro Presidente o latifundiário José Sarney, político
que construiu sua carreira com o respaldo das oligarquias regionais e nacionais.
Os donatários das capitanias hereditárias atravessaram os séculos da História do Brasil. Torna-

22) A eliminaçãO' de perto de 850 mil postos de
trabalho na agricultura.
. 32) Constata:~e, tomando-se os casos do arroz, feijão, milti'o, soja, trigo e algodão, que comparativamente ao resultado médio dos últimos cinco anos
da d~da de 1980 o valor bruto da produção dessas culturas apresenta-se 33% menor.
42) A queda no co'nsunio de produtos como arroz, trigo, e feijão também córresponde ao declínio
da prpdução
agrícola.
.
,
\ ~) Foram extintas 400 Wil 'pequenas propriedad~s/u.rais no B r a s i l . '

zes um misto de fazendeiro e de empresário. No lugar do feitor, aparecem os jagunços que se armam
para impedir que os trabalhadores ocupem terras improdutivas.
Se a estrutura do campo é marcada, ontem e
hoje, pelo elevadíssimo índice de concentração de
propriedade, o que mudou nos últimos anos foi a nítida disposição dos trabalhadores rurais é dos semterra de lutar.
Não resta a menor dúvida: só conseguiremos
, aumentar a produção, a produtividade, abastecer de

\
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alimentos um número crescente de cidades brasileiras a preços compatíveis çom o poder aquisitivo da .
maioria gerar excedenfes agrícolas quando o 'Go:'
vemo possibilitar o acesso à terra para os que querem nela trabalhar,
Era o que tinha a dizer.
O SR. SANDRO MABEL (BlocoIPMDB - GO.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
sfS. e Srs. Deputados, o programa de reestruturação da economia levado a efeito pelo Sr. Presidente
da República juntamente com a equipe econômica
tem trazido seus efeitos à mesa <;tos consumidores,
antes marginalizados pelo consumismo elitista de
uns poucos, sem o compromisso social que todos
nós desejávamos.
Parece que falar sobre economia se tomou um
hobby cultivado por muitos durante anos. Qual povo
contemporâneo poderia ser melhor que o brasileiro
nas discussões desse mister, já que o desregramento econômico era há alguns anos o motivo de descontentamento da Nação marginalizada e o enriquecimento de um Brasil de poucos que dela se serviam?

e

Nos últimos nove anos o consumo da população brasileira tem melhorado sensivelmente, segundo pesquisa levada a efeito pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística - IBGE, revelando que a
compra de calçados e acessórios representava
9,54% do orçamento no ano de 1987, tendo revertido para 4,71 % dez anos depois, demonstrando que
o brasileiro está procurando melhorar sua qualidade
de vida, redimensionando seus gastos.
Os estudos iniciais indicam ainda que a população está comprando mais frango, came de boi e biscoitos, diminuindo as compras de arroz e feijão em
favor de benesses que há muito não conhecia. O
descompasso econômico nos leva a condições de
submundo, subjugando-nos a parcerias com a fome
e com o descompromisso social com a melhora.
A pesquisa foi promovida entre os anos de
1995 e 1996 em aproximadamente 16 mil domicílios
residenciais espalhados por São Paulo, Porto Alegre, Recife, Fortaleza, Goiânia e Brasília, o que vem
demonstrar sua imparcialidade.
Outro fator importante demonstrado pelo estudo foi a constatação de que o brasileiro está alimentando-se mais fora de casa, fato esse que pode ser
verificado pela quantidade de pequenos comércios
de alimentação, passando pelas grandes redes de
alimentação que por aqui aportam em profusão, desde meados da década de 80.

Março de 1998

Outro fator a ser considerado foi o fato de que
o número de domicílios alugados durante o período
sofreu uma redução de 35,77%, Em contrapartida, o
número de domicílios próprios adquiridos durante o
período estudado obteve um aumento substancial de
18,7%, para constrangimento dos céticos.
A título de curiosidade, informo aos nobres colegas que o percentual de imóveis próprios chega
hoje a 69,85%, contra a percentual de 58,81%, atingido no ano de 1987.
A saúde mereceu nesses dez anos um cuidado
maior, tendo seu peso aumentado 201,59% no orçamento, fato que estimula a entrada de gigantes
transnacionais do setor, promovendo a baixa do
custo e o aumento da gama de investimentos em
novas modalidades de seguros.
Por fim, quero citar dados sobre três itens de
suma importância para todas as classes sociais, adquiridos no período; primeiro, as geladeiras: foram
compradas 23 mil e 370 em 1987, contra 97 mil em
1996; em segundo lugar, a TV a cores: foram compradas 3 mil e 110 em 1987, contra 77 mil e 140, em
1996; por fim, aparelhos de som: foram comprados 8
mil e 750 em 1987, contra 53 mil e 400 em 1996.
Encerro minhas palavras dizendo aos nobres
colegas que o futuro requer ainda de cada um de
nós o arregaçar de nossas mangas para trabalharmos em favor do Plano Real e da consolidação de
nossa moeda no cenário político mundial, dando
oportunidades às novas géraçõespara fazerem parte de um novo porvir.
O empresariado tem comprovado sua capacidade de absorção do ideal perpetrado pelo real, juntamente com os diversos 'segmentos envolvidos,
numa demonstração clara e transparente de que, se
quisermos, podemos mudar a História.
Era o que tinha a dizer.
O SR. USHITARO KAMIA (PPB - Sp. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr: Presidente, sfS. e
Srs. Deputados, durante este mês de março, foram
divulgados os índices de desemprego obtidos pelo
IBGE e por outras instituições tle pesquisa. Esses
índices alcançaram os maiores níveis já registrados
desde 1981, quando o desemprego atingiu 7%.
A taxa de desemprego divulgada pelo IBGE
para março foi de 7,42%, um índice muito elevado
para os padrões brasileiros - e, segundo os próprios
analistas do Governo, deverá aumentar ainda mais
nos próximos três meses, começando a declinar a
partir do segundo semestre.
O elevado número de desempregados, Sr. Pre4
sidente, é decorrente de vários fatores econômicos e
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de políticas empreendida~ pelo atual Governo, que
precisa 'avaliar seriamente os riscos sociais causados pela falta de vagas de trabalho oferecidas à população.
Alguns estudiosos de economia, ao se dedicarem a estudar, do ponto de vista macroeconômico, o
trabalho executado por uma nação, estabeleceram
algumas relações interessantes, que gostaria de relembrar. Uma delas era a de que um país poderia
desenvolver-se buscando o pleno emprego de sua
população no setor produtivo, que se direcionaria à
produção de bens de capital e de consumo ou se especializaria na produção para a guerra, e caberia ao
Governo estabelecer políticas para a busca do pleno
emprego ou abrir prisões. Essa constatação elementar parece estar esquecida pelas nossas autoridades
econômicas, que insistem em superlotar as prisões e
muito pouco estão fazendo para a geração de vagas
de trabalho.
Em todo o Brasil, o que mais se ouve são as
reclamações e preocupações da população quanto
ao desemprego; prova disso foi a recente pesquisa
encomendada pela Confederação Nacional das Indústrias ao IBOPE, revelando que 63% das pessoas
inquiridas temem perder o emprego.
O problema é tão sério em São Paulo que es.
tamos constatando a cruel relação entre o aumento
do desemprego ea necessidade de vagas na prisão.
Somente em São Paulo a população carcerária é' de
67 mil e 786 presos, a maioria condenada por roubo.
Cada preso custa aos cofres públicos R$450,00
mensais. E outros 150 mil estão nas ruas, com mandados de prisão expedidos.
As razões das altas taxas de desemprego são
sobejamente conhecidas. E as principais são: a alta
taxa de juros; os níveis elevados de inadimplência
que acabam levando as empresas à falência e concordata; facilidade excessiva para a importação de
similares nacionais; e falta de investimento em obras
públicas.
Concluo, Sr. Presidente, Sras..e Srs. Deputados, dizendo que ou o Governo promove u;m redirecionamento em sua política econômica para criar
empregos, ou terá de seguir as recomendações dos
economistas clássicos e criar mais prisões, que hoje
já têm um déficit de 96 mil vagas.
Era o que tinha a dizer.

, O SR. MILTON MENDES (PT - SC. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S,.ss. e Srs.
Deputados, ocupo esta tribuna para tratar da política
econômica ditada pelo governo federal, como tam-
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bém para discorrer sobre os desmandos praticados
.
pelo Governo qe Santa Catarina.
O pacote econômico, que se transformou num
grande saco de maldade, revelou à nação o que esconderam durante três anos: a estabilidade do real
foi sustentada artificialmente, na busca de investimentos externos para o País. Além disso, comprovou que FHC, além de arrogante e prepotente, mente quando responde às advertências de diversos setores da sociedade, dizendo que o real é uma muralha intransponível. E bastou a crise nas bolsas de
valores no mercado asiático para provocar a polvorosa no mercado brasileiro e a saída de dólares do
País.
Todas as medidas têm um objetivo: aumentar a
arrecadação do governo para pagamento das dívidas públicas interna e externa (estima-se que, em
1998, o governo precisará de R$60 bilhões para fechar as contas externas). É uma vergonha! Para
sustentar seus projetos eleitorais, FHC está entregando o País, com a privatização de estatais rentáveis como as de telecomunicações e as do setor
energético. Com o discurso do estado mínimo, está
cortando ainda mais de setores já carentes de recursos e pessoal, como saúde, educação e reforma
agrária; a Fundação Nacional de Saúde, o Incra e o
CNPq serão os maiores atingidos com os cortes federais.
Fiel seguidor de FHC, o Governador de Santa
Catarina, Paulo Afonso Vieira, além de ilTlplementar
as políticas do imperador - sim, porque o Presidente
não se'contentou com o título de ·príncipe dos sociólogos· e atua como imperador do Brasil - e não responder satisfatoriamente aos problemas catarinenses, desonrou nosso povo, produzindo o maior es.

~~~~alo de nossa história, com o caso dos precatóSr. Presidente, nem esses péssimos gerentes,
nem esse modelo imposto ao País nos servem. Por
isso, estamos empenhados em unir os partidos de
esquerda, as lideranças do campo democrático-popular e as pessoas sérias deste País na construção
de uma nova alternativa. E é sob essa perspectiva
que estamos convidando os catarinenses a' encararem o desafio que estamos propondo, de construção
t,,;,3 um novo modelo de desenvolvimento social e
econômico para Santa Catarina.
As considerações a seguir, longe de representar um diagnóstico e propostas prontas e acabaaas, constituem-se numa contribuição para o debate
e numa reflexão com nossos interlocutores e com a
sociedade.
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Em meio a um quadro geral de dificuldades
para assegurar sua sobrevivência, o povo brasileiro
já passa a viver um período em que será chamado a
decidir, pelo seu voto, os rumos da Nação. Em 1998,
teremos eleições para os governos e parlamentos
federais e estaduais. E isso, evidentemente, propiciará o debate e a apresentação de grandes projetos
para reorientação dos destinos do País e dos estados nos quatro anos seguintes, no complexo contexto das relações sociais e econômicas mundiais.
Crítico do modelo de inspiração neoliberal que
está sendo posto em prática no Brasil, o Partido dos
Trabalhadores vem empenhando-se para unificar o
campo democrático e popular tanto no plano nacional, como em Santa Catarina, em tomo de propostas
que respondam aos graves problemas que nosso
povo vem enfrentando.
A indicação da candidatura de Lula para Presidente ocorre num momento bastante distinto dos anteriores. A situação econômica do País prossegue
agravando-se, como também as péssimas condições de vida de seu povo; até aí, tudo igual a 1989 e
1994. Mas o diferente é que, após ter experimentado
o gosto amargo de eleger Collor de Mello, de suportar o insosso governo tampão de Itamar Franco e o
fantasioso Plano Real, que foi o carro-chefe da eleição de FHC (e que seus asseclas pretendem que
seja também da reeleição), o povo brasileiro começa
a perceber que a receita aplicada em nosso País é a
política "denorex"; parece, mas não é".
Verdadeiramente, o povo comprou gato por lebre. FHC elegeu-se prometendo dias melhores aos
brasileiros. E isso é normal no fazer político do pensamento neoliberal, que, para construir seus governos conservadores, manipula conceitos como os de
"modernidade", "globalização" e "reformas" para justificar políticas reacionárias responsáveis pela deterioração crescente da situação social dos países.
O efeito dessas políticas já estamos cansados
de saber: desemprego crescente, salários (principal'mente o mínimo) insuportavelmente baixos, funcionalismo público com vencimentos congelados há
mais de mil dias, aposentados em situação dramática, crianças e adolescentes sem acesso à escola e
empurrados para as ruas ou para o subemprego e
emprego precoce, negação da reforma agrária, descalabro na saúde, privatização de empresas públicas
rentáveis etc.
Sr. Presidente, o mais importante é que a candidatura Lula e a união das esquerdas não vêm apenas para se afirmar "contra FHC e o neoliberalismo".
O campo democrático e popular, hoje muito mais
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maduro e experiente, sabe que mais importante do
que derrotar FHC é construir e implementar um novo
projeto nacional que viabilize o crescimento sustentado, solidário e soberano, que ataque frontalmente
os problemas da desigualdade e da exclusão social
no País.
Por isso, um dos pressupostos básicos do programa da Frente Brasil Popular é retomar um desenvolvirnento nacional acelerado, fora da lógica especulativa do mercado financeiro internacional, centrada basicamente na poupança interna (e contando
complementarmente com investimentos externos),
tendo como prioridade o setor produtivo e tecnológico, com geração de empregos e aumento da participação dos salários na renda nacional. Por isso, também, outro pressuposto programático das esquerdas
é que o aprofundamento e a radicalização da democracia, com ampliação do exercício da cidadania,
são condição fundamental para nosso desenvolvimento e equilíbrio econômico e social.
E o mesmo está ocorrendo em Santa Catarina,
onde nos propomos o desafio de apresentar um
novo modelo de desenvolvimento social e econômico para nosso estado.
A crise nacional é. estrutural: o desemprego é,
hoje, um dos principais problemas nos países em
desenvolvimento e, especialmente, no país. E isso
não se dá apenas em função da reestruturação produtiva e das modificações nas relações entre o capital e o trabalho em escala planetária. Diversos fatores estruturais e conjunturais, intimamente relacionados, vêm produzindo essa mazela desde o início dos
anos 80. E expressam-se na crise estrutural da economia, no modelo industrial de substituição de importações, no problema das dívidas externa, interna
e fiscal do Brasil e nas altas taxas de inflação que vivemos nos últimos dezessete anos.
Até o final da década de 80, a inserção brasileira no plano internacional ficou marcada por um fluxo
financeiro de remessa de recursos para pagamento
da dívida externa. Depois esse capital voltou a ser
investido no País, mas por curto prazo e com caráter
especulativo. E foi o sustentáculo de'planos de estabilização como os Planos Bresser, Collor e Real. É
este capital que determina, ~o plano político e 'ldeológico, as políticas atualmente em curso no Paí~, de
liberalização das importações, dificuldades de exportação, prolongado período recessivo e crescimento
do desemprego.
Santa Catarina vive dias difíceis: a rigor, alg'uns
de nossos velhos conhecidos (Jorge Bornhausen,
Esperidião Amin, Pedro Ivo Campos, Cassildo'Mal-

Março de 1998

.

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

daner, Vilson Kleinübing, Antônio Carlos Konder
Reis e Paulo Afonso Vieira), no exercício da função
de governador, caminharam pari passu com as políticas desenvolvidas pelos governos federais e ditadas além de nossas fronteiras nestas décadas. E os
reflexos fazem-se sentir com grande intensidade em
nossos dias. Na política do -salve-se quem puder-,
diversos setores da economia catarinense, além de
desenvolverem políticas emergentes de reestruturação produtiva, buscam redução de custos através de
demissões, fugas para outros estados onde os incentivos fiscais são mais atrativos.
E a pesquisa -Reestruturação Produtiva e Emprego na Indústria de Santa Catarina-, realizada pelo
DieeselSC, em convênio com o Sistema Nacional de
Emprego (SINE/SC), é um retrato dessa situação.
Para se ter uma idéia, reproduzimos a seguir alguns
trechos de seu relatório.
Setor alimentício:
Em Santa Catarina, no primeiro semestre de 1995, a maioria das empresas do
setor alimentar estava utilizando cerca de
95% da capacidade instalada, um percentual bastante acima da média do próprio setor.
Mas a euforia existente na indústria alimentícia a partir do Plano Real sofreu um
enfraquecimento com a recessão iniciada no
segundo trimestre de 1995, causada pela
política de juros reais elevados, restrições
ao crédito, câmbio sobrevalorizado e pelo
aprofundamento da abertura da economia
brasileira. Esse último fator, se contribuiu
para a estabilização dos preços por uma
maior oferta interna. de alimentos, provocou
demissões em todos os segmentos da indústria brasileira. Isto é claramente visível
na redução dos empregos formais da indústria catarinense, inclusive do setor de alimentação, a partir de abriVmaio de 1995.
Setor cerâmico:
O setor cerâmico catarinense está concentrado na região sul do Estado, com destaque para o município de Criciúma, que se
constitui num dos maiores pólos ceramistas
do mundo. As grandes empresas comercializaram, em 1995, 28% do total da produção
brasileira, faturaram US$555,5 milhões, exportaram US$114,5 milhões, produziram
US$81,8 milhões de metros quadrados e
, empregaram 5.840 funcionários.
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As estratégias adotadas pelas empresas do setor para superar sua crise das décadas de 80 e 90, diante dos mercados mais
competitivos e consumidores mais exigentes, constituíram-se em: modernização' do
maquinário e automação, diversificação e
flexibilização com mix de produtos, pesquisa
de design e qualificação da força de trabalho. A indústria cerâmica reagiu à crise e
deu início a uma nova fase de crescimento,
mais que dobrando a produtividade média e,
em alguns casos, elevando-a aos níveis internacionais.
Após a reestruturação do setor, a capacidade de produção das fábricas do sul de
Santa Catarina, que antes girava em tomo
de 7 milhões de metros quadrados de revestimentos cerâmicos por mês, reduziu-se
para 6 milhões. O preço médio do metro
quadrado de revestimentp cerâmico, que há
dez anos era de 7 dólares, reduziu-se para 5
dólares em 1995, com uma qualidade bem
superior. O nível de emprego caiu de 12 mil
trabalhadores em 1980 para 5 mil em 1996.
Setor metal-mecânico:
O setor metal-mecânico catarinense
possui 4.300 empresas, representando 20%
da transformação industrial e gerando em
torno de 60 mil empregados, isto é, 16% dos
empregados com carteira assinada existentes no Estado. A região norte possui as
maiores empresas do 'setor, como Embarco,
Fundição Tupy, Multibrás, Wetz~l, Weg,
Carrocerias Nielson. Mas a maioria' das empresas são micro e péquenas e estão espalhadas por todo o Estado. Das 3.008 indústrias metalúrgicas catarinenses, 2.859 são
micro, 119 são pequenas, 23 são;médias e
7 são grandes. As indústrias meqânicas totalizam 1.326, sendo 1.120 micro, 167 pequenas, 35 médias e 4 grandes indústrias.
Em 1995, o setor apresentou; crescimento do volume produzido, com áumento
de 8,4% na produção das indústrias mecânicas e de 2,24 na das metalúrgicas~ É responsável pelo principal produto exportado
peJa indústria catarinense: os 'motocompressores, que significam, sozinhos, 9% do total.
O setor, no mesmo ano, foi responsável por
40,7% do total 'do IPI (Imposto sobre Produ-
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tos Industrializados) arrecadado em Santa
Catarina.
Os dados do setor formal do mercado
de trabalho demonstram um comportamento
diferenciado entre o segmento mecânico e o
segmento metalúrgico. Segundoinformações do Sine/SC, com base no Cadastro Geral
de Empregados e Desempregados (CAGED), no período de setembro de 1991 a
agosto de 1996 as indústrias mecânicas aumentaram em 5,38% o número de postos de
trabalho, representando crescimento de
1.191 empregos, tendo incidência em' pequenas e médias empresas, pois nas empresas de grande porte o quadro foi de redução do emprego. Já as indústrias metalúrgicas apresentaram uma queda no nível de
emprego de 3,04%.
Setor de papel e celulose:
Santa Catarina ocupa uma pOSlçaO
destacada na produção de quase todos os
tipos de papel e na produção de celulose:
está em primeiro lugar na produção de celulose e na de papel de embalagem; segundo
em papel sanitário; terceiro em cartões e
cartolinas e quinto em papel de impressão e
especiais. Produz 17% do papel e 12,9% da
celulose produzidos no Brasil... Apesar da
importância deste setor no Estado, ele recebeu apenas 1% do total dos empréstimos do
Bndes em 1995/96. O BRDE, embora seja
apenas repassador de recursos, aplicou, entre 1993 e 1996, US$5,8 milhões, mas, nos
dois últimos anos, foi irrisório o valor emprestado e serviu de financiamento para pequenas e médias empresas.
Setor plástico:
Um conjunto de indicadores globais e
de alguns segmentos do setor no estado
sintetizam a sua grande importância relativamente ao mercado nacional: 16% do faturamento, 16% da produção, 70% dos copos
descartáveis, 75% dos sacos valvulados,
70% dos tubos e conexões de PVC, 45%
das caixas de descarga sanitária... os empresários reclamam do preço das matériasprimas e da elevada tarifa (14%) de importação de resinas termoplásticas e os que querem exportar se deparam com a política
cambial desfavorável... as novas unidades
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instaladas e a ampliação da capacidade produtiva do setor, em Santa Catarina, numa
conjuntura de fortes oscilações do mercado,
com retração do crédito e altas taxas de juros, com grandes dificuldades no setor da
construção civil, têm aumentado ou mantido
uma alta taxa de ociosidade do setor, em
30%.
A pesquisa do Dieese/SC, em convênio com o
Sine/SC, abordou ainda o setor têxtil catarinense,
que, apesar da grande importância no cenário econômico estadual e do país, vem enfrentando grandes dificuldades e apresenta, atualmente, grandes
taxas de desemprego.
Os fatos comprovam: o governo é subserviente. Se não bastasse a crise no setor privado, o Governo do Estado, desenvolvendo uma política subserviente em relação ao Governo Federal e para
equilibrar suas contas, está disposto a desfazer-se
do'patrimônio público.
Com efeito, empresas como Casan, Celesc,
Sistema Financeiro Besc, Telesc e Eletrosul, somadas, têm ativos da ordem de R$13,5 bilhões e uma
receita operacional de R$3,1 bilhões. E geram
18.500 empregos diretos e um número incalculável
de empregos indiretos, se considel"cirmos toda a cadeia produtiva que se beneficia dos serviços que essas empresas prestam.
não nos enganemos, pois não se trata apenas de'mera insensatez governamental. É uma política deliberada que está em curso. E bfl,seia-se em
renunciar ao futuro e a um patrimônio público estratégico para administrar a crise presente e beneficiarse com o poder. Ou alguém desconhece que Santa
Catarina está inserida no contexto do Mercosul, num
momento em que serviços básicos e infra-estruturais
são vitais no desenvolvimento das relações comerciais e no reaquecimento da economia? E mais: alguém também desconhece que a venda desse patrimônio significará a deterioração dos serviços prestados aos municípios catarinenses?

E

No setor de saneamento, em que a distribuição
de água e esgoto destaca-se, a prestação desses
serviços aos pequenos municípios catarinenses (que
são deficitários) só persiste porque temos uma empresa como a Casan. Com ela pri'(atizada, só terá
acesso aos serviços quem puder pagar. Que o diga
o povo argentino. Se, em Santa Catarina, o custo
médio das ligações de água e esgoto é de R$50,00,
lá, onde praticamente todos os serviços já estão privatizados, o custo é de R$600,00.
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O Sistema Financeiro Besc está presente em
todos os 293 municípios catarinenses, sendo que é
a única instituição financeira presente em 136 deles
(os menores). E isso só ocorre porque as instituições
privadas não têm interesse em estabelecer-se onde
não há rentabilidade. Além de ser importante instrumento de desenvolvimento econômico e social, o
BESC concentra a maior parte da arrecadação de
impostos, taxas e tarifas em todo o estado. Com sua
privatização, esses serviços deixarão de existir na
maioria dos municípios, complicando o fluxo de arrecadação estadual.
A Eletrosul gera e transmite energia para Rio
Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato
Grosso do Sul, sendo que o nosso estado é o que
mais depende dos serviços prestados pela empresa.
Com a ELETROSUL nas mãos da iniciativa privada,
essa dependência aumentará, prejudicando as próprias políticas de desenvolvimento econômico, pois
os custos de produção de nosso parque industrial
aumentarão. Além disso, a privatização da Eletrosul
trará conseqüências nefastas para o sul catarinense.
O fornecimento de carvão para o parque térmico da
Usina Jorge Lacerda gera cerca de 3.500 empregos
diretos e 29 mil empregos indiretos na região, que ficarão numa situação crítica - e até de extinção caso a empresa venha a importar carvão de outros
países.
Os programas de eletrificação rural, que fizeram de Santa Catarina o Estado mais eletrificado do
País (93% de cobertura), são, historicamente, subsidiados em cerca de 85% pelo Governo, através da
Celesc. Que empresa privada investirá nessa área?
Já nas telecomunicações, aproximadamente 25%
dos Municípios catarinenses, os maiores, são responsáveis por 75% da receita operacional da Telesc,
e 75% dos Municípios respondem pelos 25% restanteso Com sua privatização, o capital privado não investirá nos pequenos Municípios, pois o retomo do
investimento se dá a longo prazo. A conseqüência é
previsível: perda de qualidade nos serviços e restrição ao atendimento.
Logo, desde já firmamos o compromisso de
não só combater a privatização destas empresas,
como também de lutar pela democratização de sua
gestão, com participação da sociedade.
Sr. Presidente, não basta trocar o gerente; é
preciso mudar o modelo. Estamos empenhados em
elaborar uma proposta de novo modelo de desenvolvimento social e econômico para Santa Catarina. E,
sob esta perspectiva, os partidos que discutem a
constituição da Frente Popular no Estado estão or-
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ganizando diversos seminários, para aprofundar um
diagnóstico da situação e levantar propostas suficientemente potentes para transformar significativamente essa realidade, hoje ainda mais agravada
pelo famoso "escândalo' das letras", que jogou o
atual Governo no descrédito e envergonha nosso
povo.
Nós, do PT, queremos apontar ao povo catarinense os efeitos desastrosos do modelo posto em
prática há décadas, destacando os vínculos de classe existentes entre os diversos grupos políticos representativos de segmentos dominantes e os setores
da economia beneficiados por eles. Isto porque consideramos fundamental que todos saibam que, com
esse modelo, a maioria da população perdeu, mas
os detentores do poder político e econômico ganharam, e muito.
Vamos diagnosticar precisamente a qualidade
de vida do nosso povo, estudando com profundidade
diversos indicadores sociais, a situação da economia
estadual e suas perspectivas, além da situação da
administração estadual.
Por isso, analisaremos a estrutura da máquina
administrativa e a situação financeira do Estado,
suas dívidas, capacidade de pagamento, receitas,
investimentos e política tributária em curso. Faremos
verdadeiros raios X de serviços básicos e essenciais
ao povo, como educação, saúde, saneamento e habitação, para posterior proposição de políticas sociais prioritárias.
Também dedicaremos especial atenção à agricultura, à pesca e ao abastecimento alimentar. Observaremos serviços essenciais e infra-estruturais
básicos para o desenvolvimento econômico, como
energia e transportes. Nos aprofundaremos na análise dos setores financeiro, de turismo, de telecomunicações, comercial, industrial e extrativista. E em tudo
avaliaremos os impactos culturais e ambientais, porque valorizamos o bem-estar coletivo como centro
das políticas a serem desenvolvidas.
Por fim, quero deixar claro que nossa proposta
de novo modelo de desenvolvimento social e econômico para Santa Catarina, que ainda está em elaboração e será discutido com outros partidos e com a
sociedade, primará pelo desenvolvimento econômico
com geração de emprego e distribuição de renda.
Defenderá o investimento pesado na base .produtiva
de nossa economia. Apoiará a agricultura para alimentar os que passam fome. Inverterá prioridades e
investirá em questões fundamentais para garantir
qualidade de vida ao nosso povo.
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Movidos por estas idéias, 'estamos empenhados em ,\,mir os partidos de:esquerda, as lideranças
do campo democrático e popular e as pessoas sérias deste país na construção de um projeto alternativo. Não queremos a exclusão social que FHC e
Paulo Afonso Vieira vêm, promovendo. ,Queremos
um novo modelo de desenvolvimento e afirmação
nacional e estadual, sustentado por urna frente das
esquerdas e das organizações da sociedade que
buscam a construção de um País de homens e muIheres livres e donos de seu destino.
O SR. PRESIDENTE (José MI;lUrício) - Passase ao

V - GRANDE EXPEDIENTE
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Vicente
Cascione.
O SR. VICENTE CASCIONE (PTB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, eminente colega
José Maurício, que compartilha com este Deputado
tantas perplexidades e angústias, eminentes colegas
que me acompanham neste instante não apenas
neste plenário, mas pelas imagens e pelo som que
nos transportam aos gabinetes, confesso que quase
declinei da oportunidade de usar o espaço que me
foi garantido por sorteio, forma insólita, mas inevitável, que nos permite manifestar nossas opiniões no
Grande Expediente, embora nem sempre a oportunidade do sorteio coincida com a oportunidade da manifestação, pelo seu conteúdo.
Desta vez, quando soube que iria falar neste
espaço, cheguei a ter quase um entusiasmo juvenil,
daqueles que me acompanhavam na vida acadêmica, nos tempos em que podia ser e manter-me idealista. Fui deixando para depois a redação de um texto - para que pecasse menos na forma e no conteúdo - que acabou não sendo redigido, porque se esvaziou aquilo que poderia ser a substância do meu
pron'unciamento. Desanimado e de certa forma esvaziado da expectativa de que tivesse qualquer utilidade minha manifestação, resolvi falar de improviso,
não sabendo sequer se irei até o final do tempo que
me cabe. Algumas vezes, acho que é tempo demais
este espaço que temos no Grande Expediente,
quando não se tem o que dizer, ou quando não se
tem vontade de dizer o que se tem a dizer. E, às vezes, é tempo de menos, quando a indignação provo. cada pelos estímulos que nos movem a manifestarnos está presente.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, fiz esforço
para me indignar não porque não houvesse motivos
para tanto, mas porque, entre o esforço para me indignar e a efetiva indignação, abriu-se um abismo,
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U"il grande espaço. O que me levou a este desânimo, a este desalento talvez tenha sido exàtamente o
momento que estamos vivendo hoje. Talvez estejamos vivenciando o momento histórico da República
em que o Congresso Nacional atinge ~s mais baixos
níveis, de valoração estabelecidos pela opinião nacional. Não seria absurdo se, neste instante, eu propusesse aqui - sugestão inútil, provavelmente considerada pueril, tresloucada - que pelo menos a grande maioria dos membros deste Parlamento cometesse o gesto de renúncia coletiva ao mandato, em razão de que o juízo de desaprovação incidente sobre
este Parlamento implica voto de desconfiança, que,
por sua vez, legitima a revogação do mandato que
nos foi outorgado.
Mas, como não há instrumentos institucionais
para que se dissolva o Parlamento, a única maneira
para isso seria a renúncia coletiva, se não unânime,
da maioria, pelo menos daqueles que já não suportam mais ver o estado de indignidade em que, de
certa forma, nos colocaram a unanimidade nacional
e, especificamente, as representações da sociedade
civil.
Dizem que é melhor um parlamento aberto do
que a sua inexistência ou ausência. Na verdade,
isso é menos uma afirmação de defesa da democracia e mais, praticamente, um chavão com que se
pretende manter o status quo de uma democracia
que se alicerça na areia moyediça de que se traveste muitas vezes o próprio parlamento. Há a ficção de
que existimos de forma institucional, mas exercemos
um simulacro de atividade parlamentar, porque estamos todos hoje envolvidos apenas naquilo por mim
definido num desabafo, durarite reunião da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, como o
coito da serpente, isto é, a submissão a que nos obrigamos ao Poder Executivo. É "que, depois de fazer
aquela afirmação em tom de desabafo, descubro-me
e revejo-me, nas minhas idéias,' como personagem
passivo, ao lado de tantos outros membros deste
Parlamento, desse processo de coito da serpente.

Imputei ao Poder Executivo" num determinado
momento, a responsabilidade exclusiva pe10s males
que nos foram impingidos e de 'que padecemos.
Numa análise mais profunda, chego à conclusão de
que estamos vivendo hoje uma crise político-institucional que não se refere apenas à submissão do
Parlamento ao Poder Executivo, mas sim à realidade
em que vivemos.
Todos nós, os Poderes Executivo, Legislativo,
Judiciário e o quarto poder, a imprensa, estamos
consagrando a realidade em que vivemos e aceitan-
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do-a como se fosse inexorável, imutável, um sinal de
evolução, quando na realidade, do ponto de vista filosófico e sociológico - e aí não perdôo os estudiosos e os intitulados ou titulados cientistas sociais -,
estamos retrocedendo, estamos estagnados, porque
perdemos a capacidade de discutir a realidade em
que estamos imersos. À medida que não há discussão da realidade, não há crítica. Sem crítica, não há
refutação. Engolimos passivamente os fatos da realidade presente, como se fosse eterna e imutável, de
tal maneira que parece ser o fim de todo um passado que não muda mais a partir de agora e que parece ser ao mesmo tempo um futuro que chegou, ficou
e também não pode ser alterado.
Essa crise é universal, admito, mas acentua-se
mais neste ou naquele país, nesta ou naquela nação. Nesse ponto, o Brasil está próximo de uma situação crítica lamentável.
Faço, portanto, em breves palavras, urna crítica da
realidade e dos Poderes que acabei de mencionar. Começo pela visão dicotômica, .rnaniqueísta de bem e de
mal, que sempre colocamos entre aquilo que ctiarna~
mos de oposição e de situação. Na ven:Ja:de; todós estamos praticamente cegos diante do papel que representamos, estejamos onde estivennos, na facção em
que estivennos, no que diz respeito à construção do futuro. Estamos desestruturandoo presente, o que significa condenar as gerações futuras a não terem futuro. E
estamos fazendo isso pela incompetência, pela má-fé,
pela cegueira, pela ignorância, pelo despreparo, pela
corrupção, e aí cada um vestirá o seu hábito de aCordo
com a sua consciência.
Vejamos o Poder Executivo, qu~ se hipertrofia
- estamos diante de conceito clássico da Ciência
Política e da Filosofia - no que chamamos de autoritarismo. O Poder Executivo é autoritário à medida
que se superpõe aos dois outros Poderes. Ess.e é o
conceito clássico do autoritarismo. Só qlle, enquanto
culpamos alguns· de nossos pares, outros os absolvem e até consagram esse procedimento, ou seja, o
exércício do autoritarismo. Não há autoritarismo que
se exerça tão facilmente como aquele que se estabelece à custa da falta de resistência. Isto é, o auto':
ritalismo do Poder Executivo cresce e dimensionase de forma mais ampla conforme o Poder Legislativo, o seu paradigma, não resiste e aceita-o.
Portanto, devemos fazer uma autocrítica neste
momento e não apenas apont~r para o Poder Executivo, que, pela barganha ou pela coação, pela extorsão ou pela prática das regras do jogo político,
submete os Deputados às exigências de seu autoritar:istno, a fim de cumprirem seus mandatos. Vive-
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mos do fisiologismo, mas não se trata da relação
com o Poder Executivo, e, sim, com o eleitorado e
as regiões que representamos. Se não levamos para
as nossas regiões as migalhas e os discretos recursos, não temos condições de afirmar o cumprimento
do nosso dever.
Esquecemo-nos de que a nossa função primordial é legislar, produzir legislação que não seja iníqua, mas absolutamente necessária para um país
que se diz Estado de Direito. A segunda função seria
fiscalizar. Não estamos exerqendo nem uma, nem
outra. O Parlamento brasileiro não legisla, não produz. Não adianta dizer que produzimos. É preciso
saber se, além da quantidade, que é enganosa, produzimos com qualidade; se produzimos a verdadeira
legislação, básica e necessária para que o País possa desenvolver-se.
Aceitamos o argumento de que as reformas
anunciadas pelo Governo Federal são necessárias,
absolutamente imprescindíveis e não percebemos não é possível que o próprio Governo Federal também não tenha percebido - que, antes das reformas
previdenciária e administrativa e de outras enviadas
a este Parlamento, deveríamos fazer uma reforma
fundamental: a da atuação no âmbito tributário. Só
reformaremos o Estado se fizermos uma reforma tributária. O Governo não mexeu uma palha no sentido
de promovê-Ia. Essa reforma pode trazer justiça, arrecadação equilibrada, estabelece isonomia em termos de contribuição, isto é, cada um dará o que for
compatível por força de sua função, condição econômica, estado social em que vive. Nós não pensamos
nisso, e da mesma forma o Governo; não agiu na
área da saúde, embora o povo careça há anos de
serviços dignos de saúde.
Não teve atuação ousada; por isso, evidentemente permanecerá imerso numa situação de estagnação, sem possibilidades de desenvolvimento. Um
povo que não é hígido, não tem condições físicas e
mentais para se comportar de acordo com o exigível,
certamente andará para trás e ficará no méio do caminho.
Não pensamos na área da educação. E um
dos fenômenos mais graves que enfrentamos hqje é
a falta de adequação da juventude, que sai das escolas e das universidades para lugar algum. Para
onde vão os jovens que se formam aos magotes?
Para onde vão bacharéis em Direito, titulares de diplomas de Comunicação, Jornalismo, Medicina, Engenharia, se não há mercado e hoje impera uma
nova tecnologia, um novo mundo de trabalho, acessível apenas a alguns privilegiados, à elite das eli-
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tes? Para onde vai esse imenso rebanho de jovens
estudantes? Para onde vai essa geração, se não
tem capacidade de ser absorvida, senão de forma
indigna, por um mercado de trabalho que torna a
mão-de-obra cada vez mais escravagista de um lado
e desqualificada de outro. Não pensamos nisso.
E o Governo não mexeu uma palha nessa direção, com a nossa cumplicidade, porque um dos defeitos do Congresso Nacional, Sr. Presidente, é que,
além de ficarmos no ócio, em muitos casos involuntário, porque passamos, às vezes, 45 minutos de
uma votação para outra sem fazer absolutamente
nada no recinto deste plenário, e vermos as matérias
se arrastarem pelas Comissões à luz de um Regimento absolutamente ultrapassado, que é feito para
que este Congresso não funcione, não estudamos,
isto é, os Parlamentares brasileiros não se reúnem
para estudar os verdadeiros problemas que afligem
esta Nação, não têm uma assessoria técnica especializada em todas as áreas do conhecimento para
aprimorar o conhecimento do Parlamentar. Não temos nem noção de que precisamos aprender, de
que precisamos progredir no nosso conhecimento.
Temos um conhecimento empírico, ditado apenas
pela experiência, que, na verdade, é uma experiência de fisiologismo e de uma prática política rasteira
e absolutamente primária. Está longe de ser a exigível.
No setor econômico, Sr. Presidente, além de
não promover a reforma tributária, o Poder Executivo
não mexeu também uma palha no sentido de dar estrutura ao tecido conjuntivo da economia de qualquer
país, de que é exemplo a Itália, com a implementação e a facilidade que se deve dar ao desenvolvimento da pequena, da média e da microempresa.
As providências só foram tomadas, por enquanto, no papel e a título meramente rotular, quando, depois de três anos de um governo absolutamente inerte nesse aspecto, uma catástrofe na economia mundial acenou com a necessidade de que
pelo menos viessem aparentes transformações e
providências que levassem a essas transformações.
Não enxergaram os técnicos antes que a necessidade maior era a reforma tributária? É claro
que enxergaram. Mas não interessava. Interessa
manter a realidade como está, consagrada como
está.
Entendemos que o mundo mudou e repetimos
como bonecos de ventríloquo, como papagaios: o
mundo mudou. Quero saber quem mudou o mundo
sem o meu consentimento e quero saber se essa
mudança, na verdade, é uma mudança que vem
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para ser definitiva. Quero questionar se essa mudança, na realidade, é uma mudança para melhor. Quero refutar se essa mudança não será vista daqui a
algum tempo, que me parece ser mais breve do que
imaginamos, como uma mudança involutiva.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ficamos sem produzir, sem estudar, sem nos aprimorarmos. Gastamos o nosso tempo, desperdiçamos o
nosso tempo, não produzimos, repito, aquilo que tem
que ser a razão do Parlamento e, portanto, estamos
hoje como inúteis homologadores. O Parlamento é
um órgão homologador das decisões emanadas do
Poder Executivo, que está cego e absolutamente
conformado.
E esta é a época do conformismo. Conformamse todos. Não há mais nem filósofos para questionar
as idéias que estão postas. É assim que estamos
comportando-nos.
Pior ainda, Sr. Presidente, o outro poder - já
não vou falar do Poder Judiciário, pela exigüidade do
tempo -, que é a imprensa, na verdade, tem uma culpa que não é aquela que atribuímos a ela, que imputamos a ela nos nossos desabafos. Não é uma Lei
de Imprensa para punir jornalistas que resolveria o
problema da imprensa, que também não participa da
crítica, da discussão e, portanto, não faz a crítica
que pode levar à refutação. Não é de uma Lei de Imprensa que precisamos para intimidar os meios de
comunicação e os jornalistas. Precisamos, na verdade, Sr. Presidente, que a imprensa também tenha a
consciência, que não temos e que o Poder Executi·
vo não tem, ou estamos todos de má-fé, porque te·
mos, mas fingimos que não temos a consciência de
que estamos no caminho errado.
A imprensa não precisa de uma lei que a intimidEi, porque uma lei não vai fazer com que a pauta do
dia imposta aos jornalistas na sua correria e na sua
faina diária não seja a pauta da notícia de hoje,. que
morre hoje, que se esvai hoje, que é o escândalo. de
hoje, que é o palpitante de hoje atropelado pelo fato
de amanhã.
A Lei de Imprensa não levará o formador de
opinião a não ser engajado, a não ser adesista. A
Lei de Imprensa não levará determinados formadores de opinião a não se submeterem à regra de James Reston, que disse que todos os jornalistas têm
o seu ditador preferido.
Não generalizo como James Reston generalizou. Mas a verdade é Que a imprensa precisaria
pensar e repensar o seu papel de crítica, porque se
este Congresso Nacional tivesse escândalos esporádicos e periódicos, como os que estão pipocando a
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cada instante, e idente, no meu pronunciamento, ao
me referir ao Deputado Alexandre Ceranto, temo,
por engano, tê-lo chamado de Alexandre Santos.
Quero retificar-me, se foro caso.
O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - A Mesa
acolhe a retificação.
O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Com a
palavra o Deputado Eurico Miranda, pela ordem.
O SR. EURICO MIRANDA (PPB - RJ. Pela ordemo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~s.
e Srs. Deputados, durante aproximadamente oitenta
dias foi discutido nesta Casa o projeto da denominada Les escândalos com a nossa posição, que é a
posição de um trabalho fecundo aqui realizado, de
um trabalho corajoso, enérgico e idealista.
Portanto, Sr. Presidente, termino as minhas palavras, que não se transformaram sequer num desabafo indignado, mas num processo de crítica ao poder político, às instituições e ao seu papel, dizendo
que a todos nós, ao Poder Legislativo, ao Poder
Executivo e à imprensa, os três grandes poderes
desta Nação, que há uma cegueira que leva uns ao
autoritarismo, outros à submissão e outros à incapacidade da crítica verdadeira e construtiva que poderia corrigir essa distorção, na realidade, de um tempo que não é senão um tempo cinzento da história
da República, da História deste País e da história
das instituições de nossa Pátria.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Vicente Cascione, assumem sucessivamente a Presidência os Srs. Marçal Filho, § 2l do art. 18
do Regimento Interno e José Maurício, 19Suplente de Secretário.

O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Concedo a palavra ao nobre Deputado Ricardo Barros.
S. Exa. dispõe de 25 minutos para proferir seu pronunciamento.
O SR. RICARDO BARROS (PPB - PRo Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~s. e Srs.
Deputados, na semana passada estive no Município
de São José do Rio Preto, onde respondi ao honrosoconvite da Fundação Álvares Penteado para debater sobre o gerente municipal.
Foram inúmeras as palestras que já fizemos
em todo o País sobre experiências da nossa administração. Recebi o convite para apresentar essas
experiências na Conferência do Habitat, que será
realizada em outubro em Istambul.
. 'Tive a oportunidade de estar com o gerente
municipal de São José do Rio Preto, Milton, e com o
de Cubatão, Adalberto, profissionais que se dedicam
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a administrar a coisa pública, a se especializarem
em administrar o que é de todos nós.
Na verdade, a profissão de administrador públi. co é de pouca possibilidade de aprendizado. Temos
só as Prefeituras, os Governos dos Estados e a
União como fontes de aprendizado para essa atividade. Portanto, percebemos que nos mais de 5 mil e
500 Municípios do Brasil se elegem Prefeitos que,
como cidadãos comuns, exerciam diferentes profissões -engenheiros, advogados, médicos, taxistas,
motoristas, professores - e passam a ser Chefes do
Executivo municipal, e aí têm de conduzir a administração pública sem o devido preparo e conhecimento.
É evidente que com a estrutura do Município é
possível conduzir bem esse trabalho.
No debate em São José do Rio Preto, palestrantes internacionais falaram sobre essa experiência, e pude comentar a experiênci.a de Maringá, cidade de que tive o privilégio de ser Prefeito de 1989 a
1992 e que também é minha terra natal. Lá criamos
a figura do gerente municipal. No Brasil, foi a primeira vez que esse cargo foi implantado oficialmente,
por meio de uma lei. Com um organograma específico, o gerente municipal passou a' ser uma figura exe·
cutiva, a quem foram delegados poderes para exercer a função de administrador, levando em conta o
interesse público.
Por que tomamos essa iniciativa? Um professor americano que estava lá me perguntou: "Mas por
que você teve a iniciativa de criar o gerente municipal?" Porque nós, políticos, temos como capital, o
que é um privilégio, entender os problemas da sociedade e dar-lhes solução. Ocorre que, quando assumimos o poder, dedicamo.inos, por obrigação, a uma
enorme burocracia. Eram despachos, assinatura de
dezenas de papéis. É grande a Prefeitura de Maringá, a terceira cidade do Estado do Paraná - agora
será atingida a marca de 200 mil eleitores naquele
Município. Dessa forma, o volume de papé~ é muito
grande. Acabávamos assinando a maioria 90S documentos sem poder lê-los, sem analisá-los" para que
não houvesse lentidão na condução do processo. Tínhamos de dedicar horas e horas à burocr.á.cia.
Não tínhamos, portanto, a oportunidade de voltar às nossas bases ou de conferir, bairro a bairro,
se o pr\Jblema que havíamos identificado, enquanto
Prefeitos ou no momento de campanha, ainda era a
maior necessidade da comunidade. Por exemplo, na
época da campanha, o candidato pode verificar que
determinado bairro precisa de uma creche; mas depois de dois anos de administração, quando o já en-
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tão Prefeito, enfim, consegue recursos para consolidar as promessas de campanha, pode ser que não
seja mais essencial a construção da creche, ou talvez tenham eflcontrado outra solução.
Dessa forma, por não dispor de tempo para rever as prioridades, o Prefeito acaba promovendo
uma administração defasada da realidade. Por isso
implantamos o gerente municipal. Não inventamos
nada, apenas copiamos o processo de todas as
grandes cooperativas. As empresas funcionam com
um conselho de administração e com uma diretoria
executiva. O primeiro incumbe-se de definir a política
estratégica, ou seja, o que será feito; a segunda estabelece quem administrará os recursos e como se
dará tal prática.
Podemos citar o caso da construção de uma
escola. O conselho de administração, o grupo de
Prefeitos e Secretários - criamos apenas cinco secretarias para uma cidade do tamanho de Maringá, e
todas sem função administrativa -, toma a decisão,
que é repassada à diretoria executiva e ao gerente
municipal. Ele, junto com os técnicos e diretores, decide onde será construída, o seu tamanho, quantas
salas vai ter, ou seja, toma todas as decisões técnicas decorrentes da instrução política.
Orgulhei-me ao saber, nesse encontro que reaIizamos em São José do Rio Preto, que muitas cidades já têm os seus gerentes municipais. Mais ainda:
tive o privilégio de participar da confraternização dos
que formam os gerentes municipais, que formam os
administradores públicos.
Tenho certeza de que, com o passar do tempo,
esses profissionais serão muito requisitados. É como
num time de futebol, em que o presidente eleito vai
buscar o melhor técnico para orientar o time. As Prefeituras tendem, no futuro, a ser assim: o Prefeito se
elege e vai escolher, entre os seus companheiros,
entre os profissionais da administração pública, o
gerente municipal mais capaz, mais competente,
porque, em virtude do acerto dessa escolha, decorrerá o sucesso da sua administração.
Posso mencionar também a experiência das
escolas cooperativas em Maringá. Devemos encaminhá-Ia à Conferência Habitat, que se realizará em Istambul neste ano. Trata-se da terceirização do ensino público, dos contratos de gestão, hoje consagrados em São Paulo, com o Plano de Atendimento à
Saúde - PAS, e em Brasília, com as organizações
sociais propostas pelo Ministro Bresser Pereira.
Nós, em Maringá, delegamos a administração
das creches a grupos de professores organizados
em uma empresa. Isso acontece após a realização

Março de 1998

de concorrência. Portanto, os professores mais qualiticados, vencedores da concorrência, é que assumem a administração de cada escola pública de Maringá.
Inúmeras escolas cooperativas, creches e postos de saúde terceirizados funcionaram de maneira
extremamente eficiente e tomaram-se mais baratos
para o Poder Público. O custo por criança nas escolas cooperativas caiu 40%, e o grupo de profissionais envolvidos ficou imensamente satisfeito, mais
ainda porque se criou uma competição de qualidade
entre as escolas públicas, algumas buscando trazer
para si alunos de outras. Ofereciam ensino de meIhor qualidade, maior integração com a comunidade
e um ambiente mais saudável na escola, para atrair
as crianças e assim aumentar o volume de recursos
disponíveis para ser distribuído entre os professores.
A inovação mais comentada e' comemorada da
nossa administração, cuja idéia também merecerá
oportuno encaminhamento à Conferência Habitat, é
o Plano de Apoio ao Adolescente Aprendiz, criado
com o fim de retirar das ruas as crianças carentes. A
crianÇa carente não vai à rua porque quer, mas, sim,
mandada pela mãe ou pelo pai, a fim de contribuir
para a renda familiar com uma atividade complementar, como cuidar de carros, pedir esmolas ou
venderOalgumamercadoria em semáforos ou cruzamentos do centro da cidade. O Programa de Apoio
ao Adolescente Aprendiz, naquele momento, visava
fazer com que os empresários de Maringá, considerando essa lei de incentivo, contratassem crianças
que vinham das ruas, obrigando-as a freqüentar a
escola. Um período do dia seria dedicado li escola, e
o outro, ao trabalho. Crianças que não freqüentavam
a escola não tinham direito a participar desse programa. Com isso, os pais que antes. mandavam as
crianças à rua passaram a mandá-Ias à escola e ao
trabalho. Esse trabalho de meio expediente permitia
urna melhoria da renda mensal, sem prejuízo dos
estudos.
O luçro adicional desse programa era a promoção da convivência social da criança, que passava a
ter no empresário uma família a mais, Na empr~,
os funcionários acabavam trazendo para as crianças
carentes a roupa e o brinquedo qu~ já não serviam. a
seus filhos. Assim, promoviam socialmente essas
crianças, permitindo a elas se integrarem na sociedade.
Essa lei permitia que os empresários deduzissem do imposto municipal 50% do que aplica~m
nos salários dessas crianças. Portanto, a Prefeitura
permitia que o empresário aplicasse diretam~Qte
o

o
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seus recursos em uma atividade de promoção social, que é sua obrigação.
Assim também fizemos com a Lei de Incentivo
ao Esporte Amador, que permitiu diversas equipes,
atletas e técnicos serem patrocinados por empresários de Maringá, divulgar a cidade para todo o Brasil
e estimular o esporte. Foi assim que surgiu o time da
Cocamar, tão conhecido, e hoje o Maringá Vôlei Clube, do Paulão, um batalhador.
A Lei de Incentivo ao Esporte Amador foi muito
difundida. Promovemos em Maringá inúmeros eventos internacionais: campeonato sul-americano de futebol de salão, mundialito de tênis de mesa, panamericano de handebol, sul-americano de futebol feminino - experiência gratificante, lotamos os estádios para ver as meninas do Brasil jogarem dando
goleadas de seis a zero -, campeonatos de atletismo
brasileiro e sul-americano.
Desta maneira, nossa comunidade aprendeu a
conviver com o esporte e Maringá passou a ser projetada nacionalmente pelas atividades esportivas
que ali se realizam. Foi uma forma de investir na
promoção da Cidade e, ao mesmo tempo, na formação de atletas. Sem dizer que o melhor combate às
drogas é o esporte, é colocar o jovem necessitando
do total desempenho de sua função física, impedindo-o de fumar e beber, o que prejudica seu desempenho esportivo.
Maringá, dotada de inúmeros centros esportivos nos seus bairros e de uma vila olímpica de loca'Iização muito privilegiada, permitiu que desenvolvêssemos esse programa e a Lei de Incentivo ao Esporte Amador me permitiu criar excelente relacionamento com todas as lideranças da área esportiva, o que
me inspirou a formar na Casa a nossa Frente Parlamentar do Esporte, da qual sou coordenador.
Ontem tivemos a satisfação de, no Palácio do
Planalto, em companhia do Presidente e do Ministro
Pelé, sancionar a Lei do Esporte - a Lei Pelé -, tão
debatida nesta Casa, que certamente proporcionará
ganho muito grande para o esporte brasileiro, através da reestruturação da legislação, para o futebol,
através das inovações implantadas, como o fim da
lei do passe, o futebol-empresa e tantas outras, por
inspiração do nosso Ministro Edson Arantes do Nascimento.
Tivemos aqui, através da Frente Parlamentar
do Esporte, o privilégio de construir também parte da
formação da opinião da Casa sobre essa lei. Tudo
issó 'decorreu justamente daquela convivência que
adquiri com as lideranças esportivas de todo o Brasil;,como o Presidente do COB, Carlos Nuzman,
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com quem conversei longamente na solenidade, durante minha administração em Maringá.
Atletas maringaenses estão sendo preparados
para a próxima olimpíada. Pedimos apoio a eles,
através do companheiro Bernard, ex-Secretário Nacional de Esportes, hoje Deputado Estadual no Rio
de Janeiro, que esteve em Maringá durante minha
administração. Tivemos o privilégio de construir sentimento de amizade com ele, que certamente estará
conosco, somando esforços no sentido de melhorar
o desempenho do esporte no Brasil.
Registro ainda que, durante nossa administração, criamos o Consórcio Intermunicipal da Região
Metropolitana, que, após levantamento aerofotogramétrico, viabilizou a implantação de plano diretor
único para Maringá, Paiçandu, Sarandi, Marialva. Ou
seja, essas quatro cidades aprovaram uma mesma
lei de uso do solo, prevendo que, na conurbação, a
qualidade de vida existente hoje em Maringá, realmente excepcional, seja a mesma dos Municípios vizinhos. Essa integração dividindo ônus e bônus de
uma convivência permitiu uma integração muito importante.
São projetos iniciados e, embora não tenham
tido continuidade na minha cidade, repetidos em vários lugares do Brasil. Por isso meu orgulho em ter
participado daquele seminário internacional sobre
gerente municipal. Iniciativa pioneira nossa de 1990,
que agora, em 1998, alguns anos depois, mostra-se
repetida em diversos Municípios.
Também os contratos de gestão das escolas
cooperativas são hoje grande sucesso na área da
administração pública. Hospitais, principalmente, estão sendo administrados por contratos de gestão,
com repartição de verbas entre convênio de saúde,
cooperativas de saúde e SUS. Assim, a geração de
receita dos convênios pode suprir a deficiência de
verbas do SUS, permitindo aos hospitais funcionarem com boa qualidade de serviço no atendimento
gratuito à população.
Sr. Presidente, esta oportunidade de uso da
palavra permitiu-me trazer aos companheiros, para
que fique registrada nos Anais da Casa, nossa experiência na administração de Maringá.
Em função dela e do nosso desempenho nesta
Câmara, estamos propondo meu nome para a disputa do Governo do Paraná, pelo PPB, que tem hoje à
frente o Sr. Jaime Lemer. Já estão confirmàdas as
candidaturas do Senador e ex-Governador Roberto
Requião e do também ex-Governador Álvaro Dias.
Evidentemente, como praticamente a única candidatura de renovação, teremos 'um espaço muito impor-
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tante a ocupar e idéias novas a levar a todos os' paranaenses.
Por isso, venho 'realirmar minha disposição de,
tendo a confiança dos companheiros de partido e
obtendo a legenda, oferecer ao Paraná as idéias que
aqui transmiti, a disposição de trabalho e uma tradição: estou nesta tribuna 'com muito orgúlho, porque
em 1970, meu pai, Sílvio Barros, foi eleito Deputado
Federal, pelo MDB, tendo freqüentado por dois anos
esta Casa, com atuação brilhante.
Inspirado na sua tradição - foi Vereador em
Maringá, Deputado Estadual, Deputado Federal e
Prefeito - ingressei na vida pública, disputando inicialmente a Prefeitura de Maringá. Venci a eleição foi meu primeiro mandato -, embora tivesse saído
em último lugar nas pesquisas. Por.meio das idéias,
do convencimento, conseguimos virar o pleito.
Estou aqui corno Deputado Federal, com muito
orgulho, repetindo o mandato que meu pai já exerceu
representando nossa cidade. Espero poder continuar
por muitos anos na carreira pública, oferecendo meus
préstimos a Maringá, ao Paraná e ao Brasil.
Era o que tinha a dizer.
O SR. ROBERTO VALADÃO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Tem
V.Exa. a palavra, pelo prazo regimental de cinco minutos.
O SR. ROBERTO VALADÃO (BlocoIPMDBES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Estado do Espírito Santo, como já foi sobejamente dito aqui, está em grande dificuldade.
Não bastasse o tão longo período de Governo absolutamente abúlico, alheio, portanto, ao interesse e ao
sentimento do nosso povo, salta-lhe agora das entranhas a figura não menos estrambótica do Governo desrespeitoso ao direito universalmente reconhecido à liberdade de consciência e de crença, como
aliás contempla nossa vigente Constituição, em seu'
art. 52, inciso VI.
O Governo do Espírito Santo acaba de criar,
por um dos seus organismos subalternos, consistente, arrogante e autoritária dificuldade à Igreja Católica da aprazível cidade de Castelo, no sul do Estado.
Como se lê na carta, que peço seja inserida
neste pequeno discurso, de S.Exa. Revrna. Dom Luiz
Mancilha Vilela, Bispo Diocesano, o Governo do Estado do Espírito Santo, ao proibir qualquer alteração na
Igreja Matriz daquela cidade, na verdade criou permanente dificuldade de celebração do culto católico.
Ora, Sr. Presidente, a cidade de Castelo, que
fica ao sul do Espírito Santo, perto da minha cidade,
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Cachoeiro de Itapemirim, possui uma das comunid2
des mais católicas do Estado. Naquela cidade há
uma igreja grandiosa, com uma bela edificação, centenária, que atrai fiéis da igreja católica de grandes
regiões.
Essa igreja foi recentemente tombada; por
isso, fica proibida qualquer tipo de modificação de
sua estrutura física. Entretanto, a comunidade religiosa achou por bem modificar apenas o piso da
Igreja. Foi o bastante para que um organismo subalterno do Governo mandasse paralisar a obra e intimasse o pároco local a prestar explicações.
Tudo isso provocou na comunidade algumas
manifestações importantes, todas legítimas, em defesa do direito à liberdade de cIJlto, credo, consciência e liberdade, o que ocasionou a elaboração dessa
carta em que, de maneira consistente e sólida, nosso Bispo Diocesano Dom Luiz Mancilha Vilela expõe
sua posição sobre o assunto.
E depois, Sr. Presidente, o Governador do Espírito Santo diz a todos os ventos que professa a reIigião católica! Veja V.Exa., não fosse católico o Govemador, certamente a Igreja católica estaria em
muito mais dificuldades no Estado!
Quero, Sr. Presidente, desta tribuna, indagar
ao Sr. Governador Vitor Buaiz o seguinte: já que
leva uma vida tão pachorrenta, tão desligada da reaIidade do Estado, por que. S.Exa. não deixa pelo menos que nossa comunid~de espírito-santense, que
os setores organizados da sociedade façam aquilo
que é costumeiro, que é da nossa tradição popular,
ou seja, trabalhar muito e preconizar uma religião?
O povo do Espírito Santo, neste final da gestão
Vitor Buaiz, não quer mais nada a não ser trabalhar,
propagar sua religião, propugnar pela paz e esperar
que esse Governo termine.
Era o que tinha a dizer.
CARTA A QUE SE REFERE O ORADOR
Cachoeiro de Itapemirim, 19 de março de 1998.
Aos caríssimos irmãos e irmãs na fé
da Paróquia Nossa Senhora da Penha,
Castelo, ES. Saúde e Paz!
Com surpresa recebo do Revmo. Sr. Pároco,
Frei Egisto Cansian, um MMandado de Intimação do
Réu· Frei Egisto Cansian para imediatamente paralisar as obras que estão sendo empreendidas, bem
como que abstenha-se de realiza~ quaisquer outras
alterações na estrutura da Igreja Nossa Senhora da
Penha de CasteloM(sic).
Acredito que devo, por fidelidade à minha Missão Episcopal, tomar uma atitude diante do fato cria-
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. tiü por um grupo de pessoas desta cidade, e, assu'mido pelo Estado, na pessoa do Eminentíssimo Sr.
Desembargador Maurílio Almeida de Abreu, enviando ao Pároco este Mandado de Intimação.
1. Em minha carta de 29 de abril, de 1997 está
bem claro que não admitiria que alguém viesse desrespeitar a autoridade do Pároco, meu representante
na administração desta Paróquia. Percebo que não
se levou em conta a minha orientação, e, com isso,
este grupo me força a assumir um lado, é claro, o da
justiça e da verdade, isto é, o respeito à' autoridade
constituída pela Igreja.
O Frei Enéas Berilli, DO. Provincial Agostiniano, pronunciou-se francamente, apoiando com argumentos sólidos e claros, a favor do Pároco e da
maioria dos fiéis desta Paróquia.
Como Bispo que confioU à Ordem Agostiniano
a administração da Paróquia, assumo e apóio a Frei
Egisto porque sua autoridade não foi respeitada, e,
porque também não concordo com o Tombamento
da Igreja Matriz de Castelo pelos mesmos motivos
alegados pelo Frei Enéas Berilli.
2. Fico surpreso por que este Mandado de Intimação foi enviado ao Pároco e não à autoridade
competente, responsável pelo Patrimônio de Propriedade Particular da Igreja Católica Apostólica Romana, Diocese de Cachoeiro de Itapemirim. Reconheço o legítimo direto da Autoridade Civil, em nossa,,~Ociedade mas, tenho plena consciência do direito' da liberdade de culto e da separação da Igreja e
do Estado em nosso país democrático. Desta forma
sinto que a Igreja Católica Apostólica Romana foi
agredida e ofendida pelo Estado numa questão de
ordem meramente paroquial, religiosa de uma simpies Paróquia de cidade do interior do Estado do Espírito Santo. Não admito ingerência do Estado em
questões religiosas que competem aos religiosos resolvê-Ias!
3. Contudo, sou respeitador da lei e considero
que nosso país deve primar no respeito à lei e às Iiberdades individuais. Se houver mesmo interdição
dessa obra em nossa Igreja, aconselho os que provocaram esta ordem judicial, que procurem revogála porque, a partir desta data, a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Penha, não só está interditada pela
Autoridade Civil mas está interditada. "AO Tempus
pela Autoridade Eclesiástica, o seu Bispo Diocesano
Dom Luiz Mancilha Vilela, ss.cc.
4. Portanto, nós católicos, respeitamos o Mandado de Interdição porque somos pela observância
da lei, embora a consideremos, neste caso, desproporcional e urna intromissão em assuntos religiosos
M

,
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paroquiais. Nosso advogado certamente fará a nossa defesa e o n~sso protesto.
5. A partir desta data, 19 de março de 1998, a
Igreja Matriz Nossa Senhora da Penha, Castelo,
está interditada, "AO Tempus não podendo celebrar-se qualquer ato religioso neste local. Seja retirado deste local o Santíssimo Sacramento, e, doravante, passa-se a usar, como Igreja Matriz, o Salão Paroquial. A atual Igreja Matriz fica destinada "AO Tempus", como querem alguns castelenses, como Museu, observando-se as normas e horários de um Museu Religioso. As Santas Missas e os Sacramentos
sejam celebrados nas Comunidades Eclesiais de
Base, nos Bairros,;; no Salão Paroquial.
6. Quanto à questão do tombamento da Igreja
Nossa Senhora da Penha, Castelo, tanto o Frei
Enéas BerilH, autoridade competente da Ordem
Agostiniana, como o Bispo Diocesano, Dom Luiz
Mancilha Vilela, ss. cc., não foram consultados se
estavam concordes com esta atitude por parte do
Estado.
Cabe-me, pois, dizer-lhes que não concordo
com o tombamento da Igreja por vários motivos, entre outros, nossa comunidade de fé será limitada e
prejudicada na sua liberdade pastoral neste Templo.
Além disso o Estado por muito tempo não terá verba
suficiente para a restauração e manutenção dos
templos tombados na Diocese. Basta observá-los!
Por isso, digo veementemente: respeitem o direito
que a Constituição do País nos confere no exercício
da liberdade religiosa!
Quem conhece a história desta Igreja Matriz,
sabe das muda,nças que sofreu por parte dos fiéis e
dos párocos buscando sempre o melhor para os católicos.
Portanto, caríssimos irmãos e irmãs, se desejarem a normalidade das celebrações na Matriz Nossa
Senhora da Penha, façam com que sejam respeitadas as autoridades constituídas pela Igreja, e, sustado o Mandado de Interdição das Obras
Recomendo-lhes serenidade e respeito às autoridades constituídas. Não quero provocar qualquer
situação de animosidade, e, muito menos, de yiolência. A não violência e a paz devem ser nosso sinal.
Deus abençoe a todos. Trabalhemos pela unidade. Quem trabalha pela unidade tem a benção de
Deus. - Dom Luiz Mancilha Vilela 55. CC., Bispo
Diocesano.
o Sr. José Maurício, 19. Suplente de
Secretário, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Sérgio Carneiro, § ~
do art. f8 do Regimento Interno.,
M

,
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o SR. JOSÉ MAURfclO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Carneiro) - Tem
V. Exa. a palavra.
O SR. JOSÉ MAURfclO (PDT - RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Parlamentares, o Ministro da Previdência Social recebe também o prêmio ·Pinóquio". Neste momento, solenemente, estamos premiando e
contemplando o Sr. Ministro Reinhold $tephanes
com a medalha e o troféu ·Pinóquio" - só conferido
aos grandes mentirosos. O primeiro condecorado foi
o chefe da Nação, Fernando ·Pinóquio", o mentiroso, que, como mestre com doutorado e tudo na arte
de mentir, de iludir e falsear a verdade, vem conseguindo alunos bastante aplicados em seu Ministério:
Há alguns que já estão até suplantando o mestre. E
o caso do Sr. Reinhold Stephanes. Nem sei bem
quem mente mais. Se Fernando Henrique ou seu Ministro da Previdência - aquele mesmo que se aposentou precocemente, com apenas 38 anos de idade, e agora quer porque quer que a grande maioria
da população só receba o benefício na cova, depois
de morta. Queremos, reclamamos, exigimos sua demissão já!
A insistência do Sr. Ministro Reinhold Stephanes na mídia com a mentira maior - o rombo da Previdência Social - é de espantar. Mas também sou insistente. Continuarei a denunciar desta tribuna que
esse rombo não existe. É farsa. Pura ficção. Manobra contábil, como dizem os especialistas em orçamento. O ilusório déficit da Previdência foi criado por
ele, pelo Ministro da Previdência e por FHC, com o
único intuito de aprovar a "reforma" do sistema previdenciário, e aí está o pulo do gato, uma passo a
mais e sua privatização.
Neste pronunciamento, reproduzirei parte ou
integralmente a coluna do valoroso jornalista Lindolfo Machado, publicada na última sexta-feira, dia 20,
no altivo jomal Tribuna da Imprensa, do Rio de Janeiro. No texto, com o qual concordo e que endosso
na sua plenitude, onde o incansável defensor do funcionalismo desmonta com estatísticas "a farsa do
déficit", inventada pelo Ministro da Previdência Social para facilitar a privatização dos trilhões do INSS.
Denuncia o jornalista:
Há poucos dias o Governo Fernando
Henrique Cardoso montou uma farsa colossal, como sempre faz, para iludir a opinião
pública e dar a idéia de que a Previdência
Social opera com déficit, publicando em vários jornais (os governalistas de sempre) o
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montante das aposentadorias pagas pelo
INSS quanto pelo Tesouro Nacional e, ainda
por cima, referindo-se ao total das aposentadorias estaduais e municipais existentes no
País.
Em artigo publicado pela revista Veja,
edição de 15 de fevereiro, o sempre reacionário - e conhecido como Sob Fields -, Deputado Roberto Campos, (PPS - RJ), caminha no mesmo caudal da mentira assoalhada. Era de se prever, pois que a maioria dos
seus artigos giram em torno do mesmo
tema, com nuanças diferentes, mas com o
mesmo objetivo: agradar aos governantes
de plantão, como fê-lo desde o período da
ditadura.
Vamos por etapas: não é válido o argumento de se unir as aposentadorias pagas
pelo INSS (num total de 52,7 bilhões em
1997) e as aposentadorias pagas pelo Tesouro Nacional (R$12,5 bilhões em 1997),
como vem fazendo ardilosamente o Governo, porque as fontes de receita são diversas
e não foram consideradas pela informação
oficial. Os trabalhadores particulares contribuem mensalmente com até 11 % sobre o
teto de 1 mil e 31 reais. Pagam assim aproximadamente 114 reais. Seus empregadores recolhem 22% sobre o total da folha de
salários, sem limite, conforme a Lei nll
8.213/91.
Não há teto, portanto, para a contribuição empresarial. Mas há para as aposentadorias do INSS, que são exatos 1 mil e 31
reais. O INSS refere-se aos trabalhadores
particulares. Situação muito diversa é a dos
servidores públicos. Estes pagam por mês
12% sobre seus vencimentos para a seguridade social, sem limite. Ou seja: o funcionário que recebe 3 mil reais recolhe, mensalmente 360 reais As fontes são diversas,
mas as fontes pagadoras também. Uma .não
tem nada a ver com a outra, como vem fazendo o Governo para confundir a opinião
pública.
Ao assim proceder, o Governo Fernando Henrique Cardoso está mistificando,. Os
servidores estaduais de todo o País, por seu
turno, contribuem para a Previdência e pensão com 9% sobre seus vencimentos, igualmente sem limite, como é o caso do Rio de
Janeiro. Além disso, pagam 2% por urn~as-
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sistência' médica que na área estadual - o
IASEG - não lhes é fornecida há muitos
-anos, pois não é segredo para ninguém que
o instituto está falido por culpa, inclusive, do
Governador Marcello Alencar, que não repassa o que recolhe dos servidores. O mesmo acontece na área municipal, porque o
Prefeito Luiz Paulo Conde suspendeu o repasse que já não vinha sendo feito e empurrou o servidor para os hospitais municipais,
enquanto a contribuição mensal é destinada
a uma tal de A. Soe. Dec. 15729 (?), que
ninguém conhece.
Segúndo o IBGE, existem no Brasil 5
mil e 400 municípios. Cada um tem sua seguridade, sua fonte de receita. Juntar tudo
num mesmo saco como tenta fazer o Governo Federal é simplesmente uma farsa. Aliás,
a dimensão do próprio Governo, que na falta
de argumentação lógica ilude a população
com esse amontoado. de menti~s.

reais mensais, onde, Sr. Ministro, estão essas monstruosas aposentadorias com valores altíssimos?
Onde estão essas vilãs do equilíbrio das contas previdenciárias?" O Sr. Reinhold Stephanes tem o de.ver de mostrá-Ias não só a mim, mas a toda a população. Se ele puder provar o que alardeia, se puder
contestar as contas do Tesouro Nacional, aí, sim,
passaremos a acreditar no que diz.
Enquanto isso, vamos aos números incontestáveis de Lindolfo Machado: "A Previdência possui 8 milhões e meio de aposentados e também de
pensionistas, num total de 17 milhões. Desses, a
grande maioria recebe um salário mínimo de aposentadoria ou pensão. Como a contribuição é sobre
a folha de salários e o cálculo das aposentadorias
idem, é óbvio que a receita do INSS está diminuindo
com os salários congelados há quase quatro anos,
mas as aposentadorias também, nas mesmas pro~
porções". As contas batem, não há mágica alguma,
tampouco déficit algum, Sras. e Srs. Parlamentares.
Mas, se o Ministro e seu guru na arte da menti-

Inacreditável, mas a cada ano o Ministro aumenta o tamanho do buraco da Previdência, como
se o INSS tivesse parado de arrecadar compulsoriamente suas contribuições. Se há mercado informal
de trabalho sem ·carteira 'profissional, e se mais da
metade da população corre para ele, a culpa é do
próprio Governo; 'que, _ao invés de abrir, fecha postos de trabalho· com sua 'pptrtica desumana.de juros

ra e da farsa esperavam transbordar os cofres da
campanha da reeleição com o dinheiro do cidadãocontribuinte do INSS - como vem acontecendo com
o orçamento da saúde reduzido com a cobrança
compulsória da CPMF que Fernando Henrique quer
perpetuar - estão numa enrascada. Para aumentar
a receita da Previdência é preciso aumentar os salários, principalmente o salário mínimo. Um só cresce
se o outro crescer também. E aí, Presidente, como
ficamos? É fácil fazer terrorismo todo ano às véspe0
ras de 1 de maio, responsabilizando o aumento do
salário mínimo pelo crescimento do rombo fictício do
INSS. Quero ver mostrar os números corretos. Além
dos .Ministros, há também economistas de plantão,
como Fábio Giambiagi, que vem fazendo escola com
FHC. Por suas recentes declarações, ele parece
desconhecer que a despesa cresce com o aumento
do .salário mínimo, mas a receita também, na mesma
proporção. Pois o aconselho a voltar para o banco
da universidade depois da heresia de afírmar pela
mídia que o reajuste do salárib mínimo este ano provocará um acréscimo de despesa de R$2,4 bilhões
para a Previdência Social. E a receita proporcionada
pelo aumento simultâneo da contribuição, onde é
que fica, no caixa da ç,ampanha presidencial? Giambiagi é outro que merece o prêmio ·pinóquio", não
acha, meu caro lindolfo?
O defensor do funcionalismo contra as injustiças deste Governo pede aos incrédulos que confiram suas denúncias pele;> Diário Oficial e analise o
balanço financeiro que, todos os meses o Secretário

é~tratosféricos.

O desemprego vem batendo recordes desde a
posse de FHC. Concordo que isso prejudica as finanças da Previdência Social. Mas não ao ponto' de
torná-Ia deficitária corno, pretende. o Ministro: Oba-o
lanço financeiro-do Tesouro Nacional"como denunciou.lindolfo Machado dias 'atrás, apresenta até sobra .razoável de,R$700 milhões entre receita ,e despesas da Previdência. Quem sabe se o Presidente e
seu Ministro não têm o precioso hábito de ler o balanço de suas próprias contas e saem por aí. anun- ciando asneiras,· fazendo, terrorismo coma aposentadoria alheia?
'A última'da.Ministro na defesa intransigente de
sua,tese do rombo'é lapidar, demonstra o jornalista
da Tribuna da Imprensa em outra coluna, de 18 de
março. Desta vez, o Ministro inventou que as aposentâdorias precoces de pessoas jovens - a partir
de seu péssimo exemplo - são as mais altas e a
principal causa do desequilíbrio das contas da Previdência Social. Não dá para acreditar, e Lindolfo explica< didaticamente: "Se o teto das aposentadorias e
pensões pagas pelo INSS é de apenas 1 mil e 31
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do Tesouro, Eduardo Augusto Guimarães, publica.
Mas quem lê o DO regularmente? Como se vê, o
Diário Oficial - editado pelo próprio Governo - é
fonte inesg9tável de suas contradições. As mentiradas de FHC e de todo o seu Ministério caem por terra, uma a uma, se confrontadas pelo jornal explicitamente oficial do Governo.
Diante das "discrepâncias" de dados entre o
Ministério da Previdência Social. e a Secretaria do
Tesouro Nacional, que prefiro chamar de "falcatruas
criminosas" rnesmo, Lindolfo Machado sugere uma
auditoria ao Presidente do Tribunal de Contas da
União, Homero Santos. Aproveito a oportunidade
para informar a esta Casa que já requeri ao TCU,
desde o ano passado, uma devassa nas contas do
Governo, alertado pela cívica e competente coluna
deste prestimoso jornalista. Estou aguardando a resposta.
.
Sr. Presidente, em nome dos servidores - ativos e inativos - quero com este pronunciamento homenagear o jornalista Lindolfo Machado, cuja coluna
"Funcionalismo", publicada diariamente no jornal Tribuna da Imprensa, vem derrubando incontestavelmente as farsas montadas pelo Governo
neoliberal de FHC para desmoralizar toda urna categoria de trabalhadores e aposentados. O único e desonesto intuito de tanto terrorismo é um só: terceirizar <> serviço público'e privatizar a Previdência Sociál, o' suculento filé mignon que o capital intemacional está pronto a abocanhar. Disso não tenho a menordúvida.
. Peço, ·Sr. Presidente, a transcrição integral dás
colunas de Lindolfo Machado dos dias 7, 8, 13, 16,
18 e 2Ó de rnarço do corrente, para que fique registrado nos Anais desta Casa o transparente e infátigável trabalho desse jornalista em prol dos mais fracos, do desvalido funcionalismo público brasileiro quer na atividade ou aposentados - que a mim .vem
inspirando e. abastecendo com informações incontestáveis para as den~l1cias que reiteradamente faço
desta ·tribuna·contrao neoliberalismo, o cinismo, as
mentiras e o terrorismo fácil deste Governo.. Aliás,
suas colunas deveriam ser leitura obrigatória não só
do funcionalismo mas de todo o Governo.
Aliás, como lembra bem Lindolfo Machado, o
Ministro Reinhold Stephanes é o empregado mais
rebelde deste País. E explica: como todos nós recolhemos para a Previdência religiosamente todos os
meses, nós somos os patrões e ele, o Ministro, o
empregado que vive esperneando e mentindo diariamente para todos nós. Com profundo conhecimento
de causa, o jornalista da Tribuna da Imprensa ad-
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verte que "a permanência do Ministro no cargo é temerária e que todos os trabalhadores querem sua
demissão". Infelizmente, ele não foi demitido, porque
faz direitinho o dever de casa do neoliberalismo,
mas os aposentados e pensionistas ficaram livres
desse cancro pelo menos no Governo, já que o Ministro deverá deixar a Previdência Social para se'
candidatar a Deputado. Atenção! É nas urnas do Paraná que ele poderá receber o castigo maior - perder a eleição.
Encerro este pronunciamento, Sr. Presidente,
parafraseando Lindolfo Machado: até quando teremos de agüentar tanto cinismo?
ARTIGOS A QUE SE REFERE O ORADOR:
GOVERNO MONTA FARSA COM
"DÉFICIT" DA PREVIDÊNCIA
Ha poucos. dias, o Governo Fernando Henrique
Cardoso montou uma farsa colossal, como sempre
faz, para iludir a opinião pública e dar a idéia de que
a Previdência Social opera com déficit, publicando
em vários jomais (os governalistas de sempre) o
montante das aposentadorias pagas pelo INSS
quànto pelo Tesouro Nacional e ainda por cima referindo-se ao total das aposentadorias estaduais e mu.nicipais existentes no País.·
Em artigo publicado na revista Veja, que circulou dia 15 de fevereiro; o sempre reacionário Roberto Campos (PPBIRJ) foi pelo mesmo caminho. Era
de se prever, pois a maioria dos artigos de Roberto
Campos ·gira em torno do rnesmo tema, com nuâncias .álferentes, mas com o mesmo objetivo: agradar
os governantes...
FONTES DE RECEITAS DiVeRSAS

Vamos por etapa,s: não é válido o argumento
de se unir as aposentadorias pagas pelo INSS
(R$52,7 bilhões em 97) e as aposentadorias pagas
pelo Tesouro Nacional (R$12,5 bilhões no ano passado) porque as fontes de receita são diversas e não
foram consideradas pela informação oficial. Os trabalhadores . particulares contribuem mensalmente
com até 11% sobre o teto de 1 mil e 31 reais. Pagam
assim aproximadamente 114 reais., Seus empregadores recolhem (Lei .n!! 8.213/91) 22% sobre, o total
da folha de salários, sem limite. Não há teto, por:tanto, para a contribuição empresarial. Mas há para as
aposentadorias do INSS: 1 mil e 31 reais. O INSS
refere-se aos trabalhadores particulares. Situação
muito diversa é a dos servidores públicos. Estes pagam (por mês) 12% sobre seus vencimentos para a
seguridade, sem limite. Ou seja: o funcionário que
ganha 3 mil reais, recolhe mensalmente 360 reais.
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As fontes são diversas, as fontes pagadoras também. Uma não tem nada a ver com a outra.
NO GOVERNO FH FALTA A LÓGICA
O Governo Fernando Henrique Cardoso está
mistificando. Os servidores estaduais de todo o País,
por seu turno, contribuem para a Previdência e pensão com 9% sobre seus vencimentos, igualmente
sem limite, como é o caso do Rio de Janeiro. Além
disso, pagam 2% por uma assistência médica que,
na área estadual, (o IASEG), não lhes é fornecida há
muito tempo, porque não dizer anos, pois não é segredo para ninguém que o Instituto está falido. Culpa, inclusive, do governador Marcello Alencar
(PSDB) que não repassa o que recolhe dos servidores para o Instituto. Os servidores municipais, igualmente, sofrem as mesmas conseqüências. O prefeito Luiz Paulo Conde suspendeu o repasse, que já
não vinha sendo feito, e empurrou o servidor municipal para os hospitais do município, sendo que a contribuição mensal do funcionário é destinada a A.
Soco Dec. 15729(?), que ninguém conhece. Segundo o IBGE, existem no Brasil 5 mil e 400 municípios.
Cada um tem a sua seguridade, a sua fonte de receita. Juntar tudo, como tenta fazer o governo federal, é simplesmente uma farsa. Aliás a dimensão do
próprio governo. Na falta de argumentação de fato
lógica, tenta iludir a população.
. UMAS & OUTRAS

* É fácil conferir tudo isso que esta coluna está
sustentando. Basta ler o Diário Oficial e, quando
publicado, analisar o balanço financeiro que todos os
meses o secretário do Tesouro, Eduardo Augusto
Guimarães, publica.
* No Diário Oficial, pelo menos, a verdade tem
que aparecer. Mas quem -lê o IDO"regularmente?
Só esta coluna faz isso.
* O Tribunal de Contas da União, por iniciativa
de seu presidente, Homero Santos, inclusive, diante
da discrepância de dados anunciados pelo Ministério
da Previdência e os da Secretaria do Tesouro Nacional, deve promover uma auditoria. Afinal de contas
(sem trocadilho), os recursos captados pelo INSS
são privados, mas sua aplicação é pública.
* Aliás, por falar em Previdência, o Ministro
Reinhold Stephanes é o empregado mais rebelde
deste país. Como todos nós recolhemos para a Previdência, nós somos os patrões e ele o empregado.
Vive' esperneando e mente diariamente para todos
nós. Sua permanência no cargo é temerária. Todos
os ti'àbalhadores querem sua demissão.
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* Em circular publicada na página 41 do Diário
Oficial do dia 12 de fevereiro, a Diretoria do Banco
Central)(comunicação assinada pelo diretor Sérgio
Darcy Alves) determina que os bancos e as instituições financeiras publiquem semestralmente na imprensa seus balanços e também as mutações verificadas em seus patrimônios.
* As publicações devem ser feitas a 30 de junho a 31 de dezembro e conter comparações entre
uma posição e outra. Perfeito. Finalmente, depois
dos rombos do Banco Nacional, Econômico e Bamerindus, entre outros, o Banco Central toma a providência que deveria ter tomado há muitos anos atrás.
* É positivo,· mas tardia. No entanto, antes tarde do que nunca, como diz o velho ditado.
* No Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, páginas 10 e 11, do dia 16 de fevereiro, o superintendente estadual de Fiscalização, César Augusto
de Oliveira, revela o nome de empresas fictícias que
vinham emitindo documentos fiscais para criar situações de sonegação de impostos.
* Cuidado com elas, portanto.
* São a Newcar Automóveis, Videomart Comércio de Eletrônicos, Disprosc - Produtos Hospitalares, Indústria Gráfica Três Poderes, Distribuidora
de Produtos Médicos e Hospitalares Rosa Branca,
Ourovisa Comércio, Importação e Exportação e Barcelona Distribuidora de Bebidas.
- * Vejam os leitores como é fácil criar-se empresas de fachada.
* É por essas e outras que a sonegação fiscal
é gigantesca em nosso país.
* O Processo 00.0486131-0, autuado em 82,
está engavetado no Juízo da 22ª Vara Federal. Os
autos, de Francisco Ditta e outros, transitaram em
julgado em 95 após passar por todas as instâncias.
Aguarda apenas a complementação de proventos
que o INSS protela, protela. Um despacho de rotina
está levando meses na Justiça Federal e, com isso,
ganha o INSS e perdem os aposentados da Rede
Ferroviária Federal.
* Com a palavra a juíza Nizete Antonia Lobato
Rodrigues.
REFORMA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
FHC É UM DESASTRE
O projeto de reforma Administrativa
do PresiI
dente Fernando Henrique Cardoso aprovado em primeiro turno pelo Senado, na realidade só vai acabar
progressivamente com as aposentadorias dos servidores públicos, incluindo até os ministros do Supremo Tribunal Federal. Del reforma autêntica e de efeito modernizadot não tem nada. É idêntico ao livro
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editado pela Fundação Ge~úlio Vargas, -orgaoizl!ido·
pelo min,istro Luiz Bresser Pereira e com apresertação do' Presidente Fernando Henrique Cardoso: co"
piaram textos dos trabalhos dos integrantes de um
seminário sobre administração, realizado no Brasil, e
encheram o livro. Nada mais.
JUDICIÁRIO VAI SER ATINGIDO
Lendo-se o texto com atenção e isenção verifica-se que não existe proposta alguma visando a tornar a administração pública mais dinâmica e eficiente. Não tratam, nem de longe, da perspectiva de fixar
limites mais amplos, seja para o funcionalismo, seja
para a sociedade. Se aprova90 sem segundo turno,
como deverá ser, as aposentadorias começam a
acabar no dia seguinte. Basta levar em consideração
que os reajustes salariais anuais (o que a reforma
prevê) somente vão incidir plenamente até os vencimentos de R$1,2 mil por mês, tanto para os que se
encontram em atividade, quanto para os aposenta- ,
dos. A partir do baixo limite, entra em ação um redutor de 30%. O que significa isso? Simplesmente que
se alguém ganha por mês, digamos, R$4 mil, no
caso de um reajuste de 10%, estes 10% só incidem
sobre R$1,2 mil. Em relação aos R$2,8 mil restàn~ ,
tes, o reajuste será apenas de 7%.
E OS APOSENTADOS, COMO FICAM?
Partindo-se do princípio que 05 reajustes serão '
somente para repor as perdas inflacionárias, tal me-,
cânica significa que apenas estará protegida contra
a inflação a parcela de R$1,2 mil. O que passar disso estará sendo reduzido progressivamente anba'
ano. Isso tem cabimento? Não tem. É um absUrdo: .
Um ministro do Supremo, do Superior Tribunal' de'"
Justiça, ou do Tribunal de Contas da União, os' desembargadores dos Tribunais Regionais Federais,
bem como todos os mágistrados, vão ser atingidos'
em cheio pelo redutor que o governo inventou e que, '
ao-invés de reforma, representa um nítido retrocesso'
social. Os ministros do STF vão ter seus salários re-'
dutidos. Será que eles não perceberam? Não' se
pode reduzir os salários' de ninguém. Os magistra~
dos, inclusive por seu nível, poderão enfrentar o pro:'
blema trabalhando depois da aposentadoria. Mas os
funcionários comuns? É preciso considerar que o
mercado de trabalho está em franca retração. O que
vai ser dos aposentados brasileiros?
DIREITO RETROAGE NO TEMPO
A reforma (incrível) quebra a, estabilidade, fazendo retroagir o direito no tempo, o que contraria o
clássico princípio universal de que a lei não retroage
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para restringir. Um absurdo,. uma desumanidade.
Além do mais, os"estáveis podem ser demitidos se o
seu desempenho não for positivo. Mas quem vai julgar o desempenho? Muitas vezes uma comissão integrada por alguns que jamais trabalharam. Isso é
muito comum no Serviço Público. As administrações
mudam e nessas mudanças emergem pessoas em
postos de chefia que passaram ,a vida assinando o
ponto sem fazer nada. São os portadores de DAS,
hoje em tomo de 17 mil na área federal. Essas pessoas, inclusive, quando se trata de julgar os· outros
transformam-se em juízes rigorosíssirnos. A vida é assim. O que vai acontecer, abrangendo estados e municípios. Os que têm costas quentes ou QI (quem indique) não vão sofrer nada. Os outros, embora esforçados e presentes ao trabalho, são os que acabam perdendo o emprego. Julgar desempenho na administração pública é o caminho mais curto para a injustiça.
UM INSTRUMENTO DE RESTRiÇÕES
A questão do tetq salarial não ficou bem definida. O projeto fixa em R$12.720, vencimentos de ministros do 'SlF e do STJ. Mas'é preciso levar em
conta -a jurisprudência do próprio Supremo em relação'às gratificações pelo exercício de cargos em comissão que são' incorporadas aos vencimentos. Essas gratifiCàções .(a. mais alta 'é de R$7 mil) não podemse encaixar' no teto. Pois se alguém tem vencimentos,básicos quesomaç:!os.aos'adicionais de tempo de serviço' alcançar R$12.720, por tal fato deve
perder a gratificação que incorporou a seus vencimentos. Não faz sentido. Neste caso, seu salário estaria sendo diminuido até, nominalmente, o que não é
possível. Além do mais, as gratifICações incorporadas
não'pôdem estar contidas.no tatojá que são, dependendo do posto, ,de -valor variável. Não, são iguais. A
prÓPria 'legislação' federal--garàl')te a incdrporação -dessas gratificações: é a lei dos décimos. Quem ocupa
uma função comissionada incorpora 10%,de seu valor
por anos que nela permaneça. Estabelecer dupla incorporação' (mr seja dobrar o valor porque o servidor,aoJnvãs'de 10, ficou 20 anps ,no cargo), é'que
não é possível. Mas uma incorpOração a lei federal
já garante independentemente do. valor'dos venci'!lentos. O .STF possui'ampla jurisprudência sobre a
matéria. A reforma administrativa deveria ser instrumento evolutivo, de progresso. Tornou-se, como foi
votada, num instrumento de restriçõp-s e retrocesso.
ATÉ QUANDO SE TERÁ DE
AGÜENTAR TANTO CINISMO?
Ao publicar, no -Diário Oficial- do dia 5 p'~pa
do, a partir da página 83, o balanço financeiro" da
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União relativo ao exercício ,de 1997, o secretário do'
Tesouro Nacional, 'Eduardo Augusto Guimarães,
desmascarou de forma clara e total a farsa que o govemo Fernando Henrique Cardoso sempre pretende
impingir à opinião pública a respeito de supostos déficits causados pelas despesas com o funcionalismo
civil e militar. Isso, mais os encargos com o pagamento de 17 milhões de aposentados e pensionistas
do INSS.
UMA NAÇÃO DE TROUXAS
Vamos por partes. Em primeiro lugar, as despesas com os servidores civis e militares, incluindo
aposentados, reformados e pensionistas, foram de
exatamente R$44,5 bilhões. Como se observa, as
despesas com o funcionalismo no ano passado foram quase iguais às do exercício de 96.
Não era para menos, pois os vencimÉmtos do
funcionalismo (civil) estão absolutamente congelados desde janeiro de 95. Quanto aos militares, como
sabem todos, foram aumentados, mas somente a
partir de fevereiro deste ano, o que, evidentemente,
não poderia refletir na despesa de 97. Confrontandose o desembolso previsto com o que realmente foi
despendido com todos os servidores, vê-se que os
gastos foram R$1,6 bilhão abaixo do esperado pelo
próprio governo. ,
No que se refere à percentagem, funcionários
civis e militares consumiram apenas 17,3% da despesa global da· União, que atingiu, como acentua
Eduardo Augusto Guimarães, R$267,2 bilhões. Com
isso, as despesas com funcionalismo, que foram responsáveis em 96 por 23,3% das despesas gerais do
governo, desceralT' seis pontos percentuais.
Por que isso? Simples: de um lado não houve
aumento de vencimentos; de outro houve um aumento enorme na dívida interna do País, que no ano
passado cresceu de R$122 bilhões para R$225 bilhões - acréscimo foi de R$103 bilhões. Como o governo paga juros de 2% ao mês pela rolagem dessa
dívida, quanto maior for seu montante (claro!), maiores serão os desembolsos com o pagamento de juros:
, Assim, a despesa geral do governo subiu incrivelmente mais do que os vencimentos do funcionaIismo,, até porque esses vencimentos não subiram
nada. Esta, a explicação.
PREVID~NCIA, OUTRA FARSA

O Secretário do Tesouro Nacional, em seu balanço financeiro, derruba por terra outro mito, este
sempre incentivado pelo ministro Reinhold Stephanes: O' mito do déficit da Previdência Social. Não há
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déficit algum. Guimarães destaca que os 17 milhões
de aposentados. e pensionistas do INSS (metade
para cada categoria) consumiram R$46,4 bilhões
num orçamento previdenciário previsto em R$52,7
bilhões, certamente incluindo aí os gastos com administração do prQprio sistema do INSS.
Curioso é que o balanço financeiro da-STN as-'
sinala que a previsão de despesa era de R$52,7 biIhões, mas a despesa efetivamente realizada foi de
R$52 bilhões. Assim, aparentemente, ao invés de
déficit, existe na, realidade um superávit de R$700
milhões.
Francamente, não sei porque o Tribunal de
Contas da União e as oposições no Congresso Nacional não exigem uma explicação clara e objetiva
dos ministros Pedro Malan e Stephanes l;iobre a matéria. Até porque na página 86 do DO aparece uma
outra previsão de gastos para a Previdência Social,
esta de R$66,9 bilhões contra uma execução da ordem de R$66,1 bilhões.
Há uma coincidência nítida em matéria de gastos abaixo da previsão tanto num caso r.'Jmo em outro. No primeiro, de R$700 milhões; no segundo, de
R$800 milhões. Por isso é que é importante ler-se
atentamente o DO: não há caminho melhor para
desvendar e revelar as farsas que o governo FHC
tenta impor ao País.
De todos os números que focalizamos, surgem
duas realidades: o funcionalismo pesa pouco nas
despesas da União e a Previdência Social não apresenta déficit algum. Quanto às despesas com o funcionalismo, 60% cabem aos 520 mil servidores civis
e praticamente 4.,0% aos 250 mil servidores militares.
O governo só precisa de gastos abaixo da previsão
de 700 e R$800 milhões.
DE QUEM É A CULPA?
Eduardo Augusto Guimarães assinala, finalmente, que o problema do governo não está na despesa e sim na receita. Isso porque o Orçamento de
97previa uma arrecadação da ordem de R$547,1 bilhões, mas na prática ela alcançou apenas R$415,1
bilhões. Verificou-se uma diferença de R$131,9 bilhões contra as perspectivas do Ministério da,Fàzenda. Não são as despesas que crescem, é a receita
que não evoluiu como o governo Fernando Henrique
Cardoso esperava.
'
De quem é a culpa? Dos servidores é que não
é, tampouco dos aposentados e pensionistas do
INSS. A culpa é do próprio sistema arrecadador da
Fazenda Nacional do ministro Pedro Malan, portanto. Chamamos a atenção do Tribunal de Contas da
União para o exame da previsão de gastos para a
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Previdência Social, de R$66,9 bilhões contra uma:
execução da ordem de R$66,1 bilhões; e outra de
R$52,7 bilhões, mas com a despesa efetivamente
realizada de R$52 bilhões. As diferenças, respectivamente, de 800 e R$700 milhões são respeitáveis e
não podem ficar sobrevoando a dúvida do cidadãocontribuinte-eleitor.
STEPHANES, O INCORRIGrVEL,
SOLTA MAIS UMA 'BATATADA'
O ministro Reinhold Stephanes, ao defender a
reforma da Previdência Social e o corte de direitos
que a iniciativa do governo Fernando Henrique Cardoso acarreta, está oferecendo ao País uma verdadeira tragicomédia de equívocos. A começar pelo
déficit do INSS que ele aponta como de R$2 bilhões
no ano passado, enquanto o secretário do Tesouro
Nacional, Eduardo Augusto Guimarães, no balanço
financeiro do exercício, nega tal prejuízo e aponta
equilíbrio nas contas previdenciárias no montante de
R$52,7 bilhões.
O HOMEM É UM PESSIMISTA
Para este ano, Stephanes é ainda mais calamitoso: prevê um déficit de mais de R$5 bilhões, colidindo novamente com as projeções da Secretaria do
Tesouro, que projeta um novo equilíbrio entre receita
e despesa em torno de R$57 bilhões. Um acréscimo
de 10% tanto na receita, quanto na despesa, os dois
itens decorrentes do aumento do salário mínimo, no
próximo mês de maio. Quando o mínimo aumenta, é
lógico, crescem as despesas, mas também cresce a
receita, pois o INSS arrecada sobre a folha de salários.
O perfil da receita da Previdência é o seguinte:
os empregados recolhem de 8 a 11 % sobre a folha
total de salários, sem limite. O que isso significa?
Que um empregado que receba por mês R$5 mil,
paga R$114 por mês. Mas a empresa que o emprega contribui com R$1,1 mil e as aposentadorias estão limitadas em R$ 1,031 mil. A contribuição dos
empresários não tem limite. Como tal sistema pode.
dar déficit? Em condições normais, impossível.
FALTA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
Mas há a sonegação, que deve ser combatida
pelo Ministério da Previdência. Há as fraudes, tipo
das praticadas por Jorgina Fernandes e rlson Escócia da Veiga. Esses dois aspectos pertencem ao
campo da ilegalidade, e a culpa não pode ser atribuída aos trabalhadores.
Sob a ótica da lei, verificamos que a Previdência Social, através do tempo, não depende do corte
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de direitos para diminuir despesas. Tal atitude, desprezando-se a falta de ética e a imoralidade, só pode
causar um efeito episódico. Dentro da visão permanente do sistema previdenciário, que é o que mais
interessa, sua saúde financeira vai depender eternamente do mercado de trabalho.
É simples explicar porque: sua receita se baseia integralmente na folha de salários. Se a folha de
salários não crescer, não há nada que possa sustentar a Previdência Social. E a folha de salários depende de quê? Depende do nível de emprego e do nível
de remuneração. Falta, como se vê, desenvolvimento econômico e quem saiba administrar com seriedade a Previdência do País.
OS BANQUEIROS NUNCA MUNDAM
Como se vê, a despesa do INSS vai crescer
sempre. Todos os anos 800 mil trabalhadores se
aposentam, nada mais natural do que isso. E pagaram por suas aposentadorias a vida inteira; fizeram
seu seguro social. Na hora de contarem com a devolução do que pagaram, sob a forma de aposentadoria, que nada mais é do que um seguro social, não
devem receber em função do que contribuíram? Não
faz sentido.
O problema da Previdência é um só, como certa vez definiu o ministro Hélio Beltrão: é de desenvolvimento econômico. Se houver desenvolvimento,
há empregos, há receita para a Previdência. Se nlo
houver desenvolvimento, o mercado de trabalho não
cresce e a arrecadação do INSS também não. O
problema depende da política do governo. De mais
ninguém.
RENTABILIDADE DOS BANCOS CONTINUA
O governo Fernando Henrique Cardoso, que
em novembro elevou os juros que a administração
paga pela rolagem da dívida interna estimada em
R$180 bilhões, de repente reduziu a taxa de 2,7
para 2,1% ao mês. Continuou a ser taxa mais. alta do
mundo, mas esta é outra questão.
O fato é que não é fácil acreditar em tal recuo.
Depois de se ampliar de 1,6 para 2,7% a rentabilidade dos bancos, em novembro, como aceitar um recuo de 20 em janeiro? Afinal de contas estamos no
Brasil, país em que os banqueiros mandam. Não parece lógico.
Eu acredito que se especialistas pesquisarem
bem a matéria junto ao Banco Central vão encontrar
uma explicação mais lógica. Possivelmente, o governo trocou a diferença de 20% nos juros pela oferta
paralela de mais de 20% em títulos públicos. Desta
forma, aparentemente os juros recuam, mas a renta-
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bilidade dos bancos permanece a mesma. E o governo tira efeito político de sua decisão, contando
com a adesão e a omissão dos governalistas que
estão ocupando enormes espaços na imprensa.
Fica ~qui a sugestão para que a pesquisa a
que estamos nos referindo seja realizada; Há sintomas de que houve substituição de uma coisa pela
outra. Tanto que a dívida interna teve o seu montante elevado exatamente na escala de 20%: passou
para R$220 bilhões.
INSS: ONDE ESTÃO AS ALTAS
APOSENTADORIAS?
Contrariando o balanço financeiro do secretário
do Tesouro Nacional. Eduardo Augusto Guimarães,
o ministro Reinhold Stephanes, da Previdência Social, voltou afirmar. (. O Globo· do dia 10 passado)
que a Previdência Social teve um déficit de R$2,9 bilhões em 97 e deverá ter outro este de 4 bilhões de
reais em 98. Acentuou (o que é verdade) que o desemprego prejudica a Previdência, já que o INSS arrecada sobre a folha de salários, mas ressaltou (o
que não é verdade) que as aposentadorias precoces
de pessoas jovens, por serem mais altas, são a principal causa do desequilíbrio.
Não é possível que o governo insista em falar
en déficit da Previdência. A afirmação é comovemente, com que objetivo? Todos sabem que a Previdência vive de contribuições de segurados e que, no
momento, em face do desemprego, caiu a contribuição por falta de empregados. Mas, mesmo assim,
sempre empata. Todavia, causa perplexidade que
um jornal vá publicando declarações numéricas sem
qualquer base, na realidade sem questionar e prestar mais atenção aos índices que veicula, contribuindo assim para desinformar a opinião pública. Quais
são as aposentadorias mais altas pagas pelo INSS?
Onde estão elas? Em algum lugar, dizemos nós,
pois o teto das aposentadorias e pensões pagas
pela Previdência Social é de apenas 1 mil e 31 reais
por mês. Pode-se considerar alta tal soma? Só um
louco o faria.

É NECESSÁRIA UMA EXPLICAÇÃO
A Previdência possui 8,5 milhões de aposentados e também 8,5 milhões de pensionistas (herdeiros de trabalhadores falecidos). Desse total, aposentadorias altas só podem ser as dos que participaram
da Segunda Guerra Mundial, que acabou em maio
de 1945, que são absolutamente integrais, ou então
as de alguns jornalistas que, dizendo-se perseguidos
pelos governos militares, obtiveram de forma fraudulenta salários superiores a 6 mil reais pagos pelo
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INSS. Quantos integrantes da Segunda Guerra Mundial ainda estão vivos? Quantos jornalistas fraudaram (com a conivência do INSS) aposentadorias,
' transformando-as em excepcionais? Muito poucos.
Os jornalistas nesse caso não chegararn a 40
pessoas. Os ex-combatentes não são mais de mil.
Os dois totais não são nada diante 'de um universo
de 17 milhões de seres humanos. O ministro da Previdência Social. Reinhold Stephanes, lança sempre
uma farsa em cima da outra. O balanço financeiro da
Secretaria do Tesouro Nacional, publicado no Diário
Oficial do dia 5 passado, apresentou um equilíbrio
entre receita e despesa do INSS. A Previdência tem
que explicar a divergência, aliás registrada também
pelo Tribunal de Contas da União, ou, então, confessar de vez o déficit apregoado é conveniente para
garantir, amanhã, as despesas que serão feitas para
a reeleição.
DESEMPREGO E CONGELAMENTO
O que pode prejudicar o sistema financeiro da
Previdência Social é o desemprego ao lado do congelamento salarial. Isso porque o INSS arrecada sobre a folha de salários. Os empregados pagam até
11 % sobre o teto de 1 mil e 31 reais e os empregados 22% sobre o total da folha de pagamento do tra~
balhador, sem limite de nenhuma espécie. As aposentadorias e pensões estão contidas no teto máximo de 1 mil e 31 reais por mês. Assim, se o desemprego prosseguir, como deve continuar, pois esta é a
política do governo Fernando Henrique Cardoso, a
receita do INSS perde posição. Como a ampliação
do mercado de empregos e salários depende da expansão da economia, a Previdência está sempre na
dependência direta do desenvolvimento econômico.
Seu problema não é causado pela despesa, mas sim
pela hipótese de se perder recêita. Explicamos: mesmo com a imposição do limite de idade, os trabalhadores se aposentam aos 35 anos de serviço, as trabalhadoras aos 30 anos de serviço. Méqia de 33
anos, portanto. Dividindo-se 100 por 33, teremos raticamente 3. Este é o percentual dos qu~ vão se
aposentar a cada ano.
A ESCOLHA DE UM FANTOCHE
Como a mão-de-obra que trabalha com vínculo
de emprego é de 27 milhões de pessoas, 'segundo o
IBGE, a cada 12 meses vão se aposentar 810 mil
trabalhadores. Não há como fugir desta realidade. E
não se pode acabar com aposentadoria no Brasil.
Dessa forma, o impasse que deve preocupar o ministro Reinhold Stephanes situa-se no aumento da
receita, não no crescimento da despesa, simples-
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mente porque o crescimento da despesa é absolutamente inevitável. De outro lado J não tem fundamento
o cálculo do economista Fábio Giambiagi J dizendo
que o aum~nto do salário mínimo vai provocar um
acréscimo tle despesa de R$2 J4 bilhões para o
INSS. Claro J a despesa vai crescer. Mas a receita
também. Aliás J sempre nessa época do ano parece
um engraçadinho para questionar o aumento do salário mínimo. Eles parecem ser. escolhidos. Fábio
Giambiagi apenas focaliza o primeiro casoJcalandose em relação ao segundo. Duas coisas são claras:
não decorou bem o scrlpt ou, entãoJnão entendeu o
que lhe recomendaram em dizer. O INSS como .dissemos - arrecada sobre a folha de salários. Se esta
sobeJa receita aumenta também.
O Sr. Sérgio Carneiro, § 2! do art. 18
do Regimento Interno, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. .José
Maurício, 12 Suplente de Secretário.
'
..
O SR. SÉRGIO CARNEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Tem
V.Exa. a palavra.
O SR. SÉRGIO CARNEIRO (PDT - BA. Pela·
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente J.
como Deputado e como brasileiro J desejo fazer um
protesto: o Presidente Fernando Henrique Cardoso, .
numa segunda reforma de seu Ministério J nãoen""
controu uma mulher no Brasil capaz de figurar no
primeiro escalão do Poder Executivo!
Não é possível que as mulheres, sendo maioria
na nossa sociedade, neste séculoJe tendo aJcança~'
do avanços consideráveisJbrilhando nos mais' diversos segmentos da sociedade, não sejam capazes de,
ter uma representaçãoJ quer no Poder Judiciário'......
ondeJ aliás,. já foram abertas vagas para pr~enchimento do cargo de Ministro -J quer no próprio Poder
Executivo!
Várias mulheres integram o Poder LegislativoJ
na Câmara dos Deputados e no Senado Federal~
guindadas-pela vontade popular. Faz-se necessário
que elas estejam também representadas no Poder'
Executivo e no Poder Judiciário.
É o que tenho a dizer.
O SR. AGNELO QUEIROZ - Sr. PresidenteJ
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Tem
V.Exa. a palavra.
O SR. AGNELO QUEIROZ (PCdoB - DF. Pela
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. DeputadosJo PCdoB completa
I
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hoje 76 anos de sua fundação. É o mais antigo e ao
mesmo tempo o mais jovem partido do Brasil.
A longa trajetória percorrida até aqui só confirma o indelével compromisso desse partido com os
interesses e a luta dos trabalhadores J com a defesa
intransigente da soberania nacional Jcom a democracia e com o socialismo.
O PCdoB é o partido que lançou a bandeira da
reforma agrária, reivindicação até hoje tão sentida
dos sem-terra; é o partido de memoráveis campanhas Jcomo a de·O Petróleo é Nosso·J e o abandeirado da formação da Força Expedicionária Brasileira
para enfrentar o nazi-fascismo; é campeão da luta
pelas liberdades democráticas; foi o centro da resistência ao Estado Novo e incansável combatente
contra a ditadura militar instaurada em 1964J tendo
escrito nas páginas da História a epopéia da Guerrilha do AraguaiaJ' em cuja organizflção se empenhou.
pessoalmente sua principal liderança partidáriaJ
João Amazonas.
. Contam-se centenas de mártires da luta popular entre os militantes e dirigentes do PCdoB. Seus
nomes estão profundamente gravados no coração
das massas populares e constituem um patrimônio
humano e um permanente incentivo à atuação da
militância.
. 'Num momento' marcado pela derrocada do priméiro mddelosOcialistaJna URSS e Europa Oriental J
em que o clima de desorientação ideológicaJ atordoamento e até deserção alcançava o seu augeJ o
pedoB mostrou toda a têmpera e firmeza que sempre'o caracterizou J reafirmando o programa socialista 'éomo Caminho para o desenvolvimento econômico; social e cultúral do Brasil Je fez um sereno e profundo balanço' dos erros e acertos daquela experiência e' das condições concretas do País Jtinindo lições
e apresentando sua visão à análise de todas as forças 'políticas J dos homens e das mulheres progressistas da Nação.
Diante da tentativa de implantação do projeto
neoliberal em 'nosso País J o partido colocou-se à
frente· da- resistênciaJ desde o primeiro grito ·Fora,
cónór1· até a oposição frontal ao Govemo Femando
Henrique' .Cardoso J sucessor e herdeiro daqueleJ
conclamando a Nação para a formação de uma ampia frente democrática com um programa comum de
desenvolvimentoJ de independência nacional e de
aprofundamento dos direitos sociais dos trabalhadores.
Permanentemente renovado J porque permanentemente em lutaJ ancorado em princípios, sem se
deixar enrijecer pelo dogmatismoJ com uma visão
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ampla da política brasileira alicerçada em uma experiência de muitas décadas, capaz de traduzir os anseios populares, porque enraizados firmemente nas
grandes massas do povo, o PCdoB tem crescido
constantemente desde a retomada da democratização e da liberdade de organização em nosso País.
Para ele afluem constantemente novas levas
de lutadores, em especial entre a juventude, num
processo de renovação constante, que se equilibra
harmoniosamente com a manutenção da integridade
do,~~pírito revolucionário que é patrimônio perpétuo
do partido. Por isso, repetimos, esse é o mais antigo
e o mais jovem partido do Brasil.
Saudamos, nesta data, a combativa e abnegada militância do PCdoB,que o impulsionará, com
certeza, a patamares cada vez mais elevados, até a
conquista do poder popUlar. Saudamos igualmente
os dirigentes, que têm mostrado uma clarividência
que honra o partido. E saudamos igualmente os mui-,
tos heróis da luta popular de ontem, de hoje e de
sempre, que têm e terão, no Partido Comunista do
Brasil, umáreferência segura de luta.
O SR. CHICO VIGILANTE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela prdem. '
O SR. PRESIDENTE ,(José Maurício) - Tem
V.Exa. a palavra.
O SR. CHICO VIGILANT.E (PT-DF. Pela ordemo Sem revisão do ·orador.) _ Sr. Presidente, solio:
cito a V. Exa. que, em função da absoluta falta de
quorum nesta quarta-feira, quando haveria deliberação sobre a reforma da Previdência, encerre a sessão, pois não há Deputados nem, no plenário nem
nos corredores. Parece que os Deputac;1os se prepararam para assistir ao jogo do Bràsil. Ficar ocupando
nossos funcionários, especialmente os taquígrafos,
com um ou' outro Parlamentar que vem ao plenário,
f~ seu pro,,:\unciamento e vai.embora, não é muito·
correto. Realmente seria interessante que encerrássemos a sessão e deixássemos a disçl,lssão da reforma
. da Previdência para depois.
" NãQ ,e.xiste COnsenso na bancada de sustelJtação do Governo. Aliás, é bom que a sociedade brasi-.
lei'ra tenha 'conhecimento disso. O Govemojá consi- _
dera vitoriosa a aprovação da reforma previdenciária
eV.Exa. sabe que até este momento só têm sido votados os enfeites. O fundamental da reforma da Prev{dência não foi votado, nem será votado nesta semana, e tenho dúvidas de que seja votado nos próximos meses, em função do desentendimento da bancada governista. Isso faz com que, neste momento, estejam presentes na Casa apenas 165 Srs.
Deputados.
\

,

~
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Quero aproveitar a oportunidade para falar de
um problema muito sério: o crescimento do tráfico e
uso de drogas no Distrito Federal. Isso atemoriza todos nós. Creio que no Rio de Janeiro, cidade de
V.Exa., não é diferente. Esse fato assusta a sociedade. Tem de assustar toda a humanidade.
Moro no Distrito Federal, no Setor P Sul, um
bairro pobre, em Ceilândia. Foi ali instalada uma delegacia de polícia, construída e inaugurada no Govemo Cristovam Buarque, mas, mesmo com a atuação de um delegado sério e competente, crescem o
tráfico e o uso de drogas naquela localidade, o que é
realmente assustador.
Em conversa com o Delegado Paulo CésarTolentino, que está comandando a delegacia do Setor
P Sul, fiquei sabendo que ontem - somente ontem! foram apreendidas 300 latas de meria, que correspondem a 3 quilos dessa droga cujo poder,qestrutivo
é terrível. São três quilos de meria que teriam sido
espalhados em um bairro pobre!
Esse fato assusta porque são nossos'filhos
que estão sendo jogados no mundo terrível das drogas, que destrói a humanidade, as famílias, a juventude. É preciso que as autoridades, especialmente
as policiais, estejam cada vez mais preparadas para
enfrentar a dura realidade do avanço das drógáSem,
direção às nossas famílias. E, além disso; é funda~'
mental que as famílias participem de maneira decisi"
va nesse combate, não permitindo que seus filhds·
enveredem pelo mundo destruidor das drogas. '
Fiquei impressionado com essa apreensão e
quero parabenizar ,o. Delegado Paulo ,César:' Tolentino,- que conseguiu tirar de circulação 300 latas' de'
merla, o que corresponde a três quilos da droga, ·que .
serviria para envenenar e destruircrianças.e' adoles-·
centes' da Ceilândia e do Distrito Federal. ."
Quero também parabenizaroSecretário'de Se- '
gurança Pública do Distrito Fedeml, Prof. Roberto
Aguiar, pela feliz escolha que fez ao nomear o competente Delegado Pedro Ribeiro para SecretárioAdjunto da Segurança Pública do Distrito Federal.'
S.Sa.. foi quem comandou a investigação; juntámente com o Delegado Julião, do' assassinato da'
Sra. Ana Elizabeth Lofrano, cometido a mando de
José Carlos Alves dos Santos, que foi preso e processado.
O Sr. Pedro Ribeiro assume agora, às 17h, o
comando da Segurança Pública de Brasíiia, juntamente com o Dr. Roberto Aguiar. Portanto, registroos meus parabéns ao Prof. Roberto Aguiár pela iniciativa e ao Governador Cristovam Buarque pela nomeação de um delegado da importância do Dr. Pe-
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dro Ribeiro, que - tenho certeza ab~oluta - elevará o
conceito de Segurança Pública do Distrito Fàderat. E
digo isso porque S. Sa.,
lida do dia-a-dia, tém
comprovado que realmente é competente e que está
à altura dessa missão no Distrito Federal.

na

SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Procede
a reclamação do eminente Deputado Chiéo Vigilante. A Mesa acede ao seu apelo.
O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - A Mesa
determina à Secretaria-Geral sejam acionadas as
campainhas e convoca ao plenário os Srs. Deputados,
sobretudo os da base governamental, para que alcancemos o número necessário e possamos iniciar a
Ordem do Dia, prosseguindo a votação da reforma
previdenciária.
O SR. ALEXANDRE CERANTO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Tem
V. Exa a palavra.

de interesses pessoais e deixando os do povo em
segundo plano.
Alguns usam e abusam de práticas não recomendáveis, e chegam até a diz-er que nesta Casa é
costume Ntocar pianoN. Admirou-me a declaração de
líder político de grande importância confirmando que
isso realmente acontece nos plenários da Câmara e
do Senado. Onde está a responsabilidade desse homem que faz tal afirmação perante o País? (Palmas.)
Esta é a Casa das leis. O que está acontecendo? Tenho 64 anos e não acredito que esses fatos
possam estar ocorrendo. Em momentos corno esse
envergonho-me de ser. Parlamentar. Nem nesta
Casa, onde são votadas as leis do pobre e do rico,
n~m aqui elas são cumpridas. Com que coragem esses Parlamentares vão voltar às suas bases e pedir
voto para se reelegerem?

Sr. Presidente, Sras. e Srs. 'Deputados, o hoO SR. ALEXANDRE CERANTO (PFL - PRo
mem público deve ter vergonha na cara, ser honesto, cumprir o seu dever de patriota e amar seu país.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidena
te, inicialmente parabenizo V. Ex . pela forma com
Nesta Casa somos poucos, somos apenas 513 Deque conduz os trabalhos.
p,~tados.,Acredito, que 80% dão ~speran~s ao nosso País. E o~ 2Q% restantes?
',
, 'Sr.. Presidente, s(lS. e Srs. Deputados, venho a
esta tribuna hoje para me despedir da Casa. Sousu~·
plante de Deputado Federal; aqui estou ocupando a'
" Deus teria de elhar·para·essa gente; iluminar a'
vaga do Ministro Reinhold Stephanes, que retomará
mente e· os éoraçães' desses Parlamentares, porque
no próximo dia 12, quando, então, voltarei à minha
dentro do 'coração de toctô brasileiro deve estar adibase~ Agradeço aos companheiros e ao Presidente
ma de tudóDeu5 Todo Pod,eroso;Não se dave usar'
da Câmara dos Deputados, assim corno a todos q~e
o poder para' que' companheiros sejam julgados pela'
aqui prestam serviços, a atenção dispensada. Volta.:
opinião' pública pelaincapácidaae e incompetência
rei ao meu 'Estado com muita alegria, mas também
desses que vêrri para esta Cása, usam e abusam do'
com muitas decepções. Comparo esta Casa 8' cima'
mandato e nada fazem para 'que manter o respeito
(P,almas:).:,· . '.
, , , .' .,' '.'
universidade, pois aqui muito aprendi. Lamento vol[~~
r
.lo,"
, ..
_~_'. t'~,
tarparaminha base e para minha família levando,a s " , Sr. Presidente" agradeço a Deusaóportunida~,
decepçãesque aqui passei.
de de ter estado nesta CaSa do Congresso 'Nacion~l
Esta é uma Casa de leis, e espera-se dos Par
durante estes' anos. ' . ' .
" -,
lamentares o cumprimento dos seus deveres. Quan~·'
, O SR. PRESIDENTE (Jos~ Maurício) - Concedo tomei posse nesta Casa, fiz o juramento de hondo a palavra a,o Sr: Dep,utac;io :Walter 'pinheiro, pela
ordem.
'.
rar os meus compromissos perante meu Estado,
meu País e meus eleitores. Todos os Deputados fiO S~~WAiT,ER}iNH~'~OI{PT' .,..~~: Pela or~,
zeram o mesmo.
demo Sem revisão' do. orador.) '- Sr. Presidente,
São lamentáveis os recentes acontecimentos
8ras. e s'rS.' Deputados, tanto Os Deputádós que esna Câmara dos Deputados, envolvendo inclusive
tão no plenário quanto os que estão nos gabine~es
representantes do meu Estado, que descumpriram
devem ter ouvido o nobre Deputado Alexandre Cfil~
as, regras regimentais. Volto para casa com essa
ranto expressar ao microfone, há poucos instantes,
grande decepção. A confian~ do povo brasileiro na
sua indignação, não pela relação com d eleitorado,
honestidade e na seriedade dos Parlamentares está
mas exatamente Pela tentativa de alguns'tratarem o'
abalada. Os eleitores estão frustrados, porque eleepisódio como vala comum. S.Exa tem .muito mais
geram Deputados para representar seus interesses,
idade do' que· eu, e certamente tem máis vivência
e não para vê-los atrás de negociatas, ocupando-se
para estar tão indignado.
ii
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Logo após a Câmara ter anunciado o fato, o
Senador Andrade Vieira disse que é normal um Parlamentar votar por outro. S.Exa, ao dizer perante a
opinião pública que aquela conduta nada tinha de
anormal, jogou o Congresso Nacional na vala comum e maculou a imagem desta Casa.
Ontem e hoje pela manhã, ouvi o Presidente
do senado Federal declarar à CBN que quando esquece sua senha pergunta a outro Senador, colega
da Bahia. Informou ainda que é normal um Parlamentar conhecer a senha do outro.

Sr. Presidente, V.Exa. participou hoje comigo
de uma sessão, na Comissão de Minas e Energia
onde pleiteávamos a participação desta CaSa na discussão da reestruturação, ou, melhor, do sucateamento do setor elétrico. Como exemplo, podemos citar a CERJ e a .Light. O Rio de Janeiro está no escuro, e ,há problemas na ,Amazônia. Mas esta Casa
está alheia aos debates centrais, estruturais para
este País. Está curvando-se diante de pressões orçamentárias, de migalhas, aprovando projetos decididos na casa de determinados Ministros nas madru-

Não podemos de forma alguma esconder o sol
com a peneira e tratar assunto sério com superficialidade. O fato é que um Deputado foi literalmente flagrado péla Mesa votando por outro. Esse tipo de atitude compromete votações anteriores.
A quebra da estabilidade dos servidores públicos passou nesta Casa por dois votos. Quem nos
garante que naquela votação, em que os servidores
viram sua estabilidade cair, não houve a mesma prática? Portanto, todas as votações anteriores estão
colocadas em cheque. Foi essa a reclamação que o'
Deputado Alexandre Ceranto fez há pouco.

gadas.
Eu disse pessoalmente ao Deputado Alexandre
Ceranto - que, sendo do PFL tem posição filosófica
oposta à minha - que seu caráter fala mais alto do
que esse nível de comprometimento.
É importante a manifestação do Deputado Alexandre Ceranto, que demonstra que airidá há gente
digna. O Congresso Nacional precisa resgatar seu,
papel histórico. Não pode mais ser capacho de um
Executivo que usa de mazelas, de manobras de
todo tipo para conseguir seu intento. Essa fúria do
rei eleito é que tem levado a esse tipo de desgaste o
Congresso Nacional.
. Mas não tenho vergonha alguma de continuar
defendendo minha posição. Nesta Casa nem todos·
são ,iguais. Não há vala comum, nem deve. existir
essa conversa de que os Parlamentares' sabem a
senha dos colegas para escamotear a posição que.
esta Casa deve tomar. Se fôssemos mais sérios; as
votaçõ~s deveriam ser anuladas e aqueles'que praticam atos~u.e,tai&pu.nidos.
" .... Quantos processos de cassação 'estão empi-'
Ihadosna Comissão de Constituição e ,Justiça?, , . ,
A cada dia que passa mais'se firmao'ditô,po;.
pular: ,"A cada fato novo se esconde um fatovelho u •.
Sr. Presidente, não creio que a 'Gâmàra dos
Deputados seja assim. Acredito que ainda existem
pessoas sérias, como o Deputado Alexandre Ceran-

Sr. Presidente, Deputado José'Maurício, lá fora'
a população vai olhar para V.Exa. da mesma forma
como olharia,para aquele que praticou o ato, porque
existe a idéia de ,v~la cqmu.rn, de que todos são
iguais. Precisamos, ,portanto tomar providênciass~"
rias. O Ppd~r, Legislativo tem de ser independente.
Não podemos aceitar pressão do Governo, intervenção na Convenção do PMDB, barganha,cQm"er:ba
do Orçan:tento para compra de voto e aprovação de
j

proje~o.

Esta Casa está demonstrando que só aprova o
que o Poder Executivo quer. É estrondo~o o percent4~1 de projetos que o Poder Executivo envia para
esta Casa para serem votados.' Portanto,. de há muito o Poder Executivo vem legislando, ultrajando
c~mpletamente toda uma estrutura e, quebrarido a
regra de independênCia entre os Poderes.
Sr. Presidente, onde. está o Congresso, que
não se' rebela e não cumpre seu papei?
O Presidente Michel Teinercomunicou-nos
n:e:sta manhã que começaria a Ordem do Dia a partir
das '16h30rnin. Temos 193 registros no painel. E o
qoe acontece?
. Sr. Presidente, são esses fatos que mancham
c,àda vez.l1)ais a im~ger:n. deste, Parlamento. "
O Poder Executivo envia para esta Casa enxurrada de. medidas provisórias. Não temos sequer
tempo de discuti-Ias.
o'

•

I

to.

,',
Que a Câmara não permita que isso repita!
Era o que tinha a dizer. "

o SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Conca-'
do a palavra ao Sr. Deputado Carlos ApQliná~io, pela
ordem.
O SR. CARLOS APOLINÁRIO (Bloco/PMDBSP~ .pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.Pre-,
sidente, Sras. e Srs. Deputados, temos no País três
categorias de ,pessoas: os ricos; os pobres e elasse média. O rico fica bem em qualquer situação. Se
há inflação ele ganha dinheiro; se não, continua ganhando. Além do mais, o número de pessoas ricas e ,

a
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milionárias é muito pequeno. Quem realmente faz o
País avançar são as duas outras categorias: os pcbres e a classe média, que é composta de profissionais liberais, pequenos e médios empresários - e
são exatamente eles que dividem seus ganhos com
os pobres.
Quantas pessoas da classe média que trabaIham fora, ganham um salário de R$1.500,00,
R$2.000,00 e pagam a uma empregada doméstica
R$ 300,00, R$ 500,00 para cuidar dos seus filhos
enquanto estão no trabalho?
Infelizmente essa classe média vem sendo sacriticada.
Sou de São Paulo, um Estado considerado
rico, industrializado, que tem 35 milhões de habitantes e as maiores indústrias do País. Lá o pequeno
empresário só não está falido porque ainda se defende como pode, mas está numa situação insuportável. Conversei com vários pequenos empresários
que já estão usando o cheque especial, pagando
mais de 10% de juros, já estouraram o cartão de crédito, estão pendurados em dois ou três bancos e não
têm mais como pagar suas responsabilidades sociais. Estão arrebentados!
AI'nda nesta semana almocei' com o dono de
urna editora que faturava R$ 900.000,00 e hoje sua
renda caiu para R$ 350.000,00.
A classe média, aquela que dá serviço para os
mais pobres, não tem mais condição de fazê-lo. E,
qlJando desmorona a classe média, a conseqüência,
em curto prazo, é o desmoronamento também da
classe pobre. No momento, as pessoas mais pobres
ainda estão satisfeitas porque - as que têm emprego, é claro - com o salário que ganham conseguem
fazer compras na feira ou comprar fiado. Só não
conseguem pagar depois, mas, com seu salários,
conseguem comprar fiado nas lojas Mappin, nas Casas Bahia ou noutra loja; soltam um cheque sem
fundos no posto de gasolina para ser cobrado em 45
dias, e assim vão levando.
Por isso, como Deputado que defende o atual
Governo e quer ver reeleito o Presidente Fernando
Henrique Cardoso, vim a esta tribuna para fazer uma
crítica não de oposição, mas construtiva: a área econômica precisa tomar providências imediatas, diminuindo os juros, criando linhas de crédito para os pequenos e médios empresários e fazendo com que os
juros do cartão de crédito e do cheque especial baixem. Caso contrário, Sr. Presidente, em curto e médio prazo haverá a falência total da classe média e
dos pequenos e médios empresários, infelizmente.
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Vivemos aqui em Brasília e se não tomamos
cuidado ficamos na impressão de que estamos na
ilha da fantasia, como se o Brasil estivesse maraviIhoso, como se tudo estivesse bem. Sugiro ao Govemo - que apóio - que abra os olhos e cuide da
classe média, porque assim estará automaticamente
cuidando dos pobres, ou só vão sobrar neste País
duas categorias: de um lado os ricos e de outro os
mendigos. Não sobrará ninguém da classe média
para contar a história.
Esta é a sugestão que faço ao Presidente Fernando Henrique Cardoso.
Era o que tinha a dizer.
O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Tem
V. Exa. a palavra.
O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pela ordemo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, no
meu pronunciamento, ao me referir ao Deputado
Alexandre Ceranto, temo, por engano, tê-lo chamado de Alexandre Santos. Quero retificar-me, se for o
caso.
O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - A Mesa
acolhe a retificação.
O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Com a
palavra o Deputado Eurico Miranda, pela ordem.
O SR. EURICO MIRANDA (PPB - RJ. Pela ordemo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S,ss.
e Srs. Deputados, durante aproximadamente oitenta
dias foi discutido nesta Casa o projeto da denominada Lei Pelé. Inicialmente, a intenção era, utilizandose o famoso rolo compressor, fazer com que esse
projeto fosse aprovado integralmente da maneira
como o Poder Executivo desejava. Mas aqui foram
ouvidos representantes de todos os segmentos da
área esportiva, o projeto foi amplamente discutido e,
depois de amplo acordo e diversas alterações, ele
acabou sendo aprovado por unanimidade, com a
participação dos Líderes do Governo, do PFL, do
PPB, do PMDB, do PSDB e da Oposição,' sendo
que este Deputado, que participou ativamente dessas discussões, teve a garantia do Líder do Governo, Deputado Luís Eduardo, de que o acordo celebrado nesta Casa seria cumprido e não haveria vetos.
Durante a discussão do projeto nesta Casa
manifestaram-se alguns Deputados. Um deles, chamado Ricardo Barros -que inclusive usou da palavra.
hoje e fez referência ao projeto ., intitulando-se Líder
da Frente Parlamentar do Esporte para ter uma ligação mais direta com o Ministro dos Esportes, conse-
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guiu páginas nos jornais e hoje celebrava a sanção
pelo Presidente da República do projeto que agora
se transformou na Lei Pe/é.
Sr. Presidente, este Deputado estava presente
ontem no Palácio quando da sanção presidencial.
Ouvi o Ministro dos Esportes dizer, em seu discurso,
que aprendeu a respeitar o Congresso Nacional,
passou a ter outra visão do Congresso e comprovou
que é realmente por meio do. processo democrático
e da ampla discussão que se chega ao bom e ao
melhor para o povo brasileiro. Ouvi também S. Exa.
o Presidente da República, ao final do seu discurso,
dizer que temos de aprender a respeitar a vontade
da maioria. Ao final da cerimônia, congratulei-me
com o Presidente e com o Ministro.
Só que, para surpresa minha, nada daquilo que
foi acordado foi respeitado. Tomei conhecimento de
que nada mais, nada menos do que dezesseis vetos
foram elaborados não sei por quem e apostos pelo
Sr. Presidente da República ao projeto. Evidentemente houve quebra de acordo, em flagrante desrespeito àquilo que foi acordado, modificando substancialmente a lei aprovada por esta Casa.
Portanto, Sr. Presidente, fica o meu repúdio, o
meu protesto mais veemente e a denúncia que faço,
porque tenho a garantia desses mesmos Líderes de
que derrubaremos esses vetos. Espero que desta
vez aquilo que foi acordado seja realmente cumprido
e que o consenso a que chegamos em discussões
que duraram mais de oitenta dias seja respeitado.
O SR. OSVALDO BIOLCHI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Tem
V. ExA a palavra.
O SR. OSVALDO BIOLCHI (PTS - RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
sras e Srs. Deputados, dois assuntos trazem-me
hoje a esta tribuna. O primeiro, que esta Casa debate a todo momento e os Deputados abordam-me nos
corredores ou telefonam para meu gabinete para sabar em que situação está, é a questão do crédito
educativo.
Quero informar aos Srs. Deputados que se
encontra sobre a mesa do plenário requerimento
de urgência urgentíssima já aprovado por esta
Casa, e garantiu-me nosso ilustre Presidente, Deputado Michel Temer, que após a votação da reforma Previdência os projetos do crédito educativo serão votados.
Srs. Deputados, temos o dever e o compromisso de dar nossa contribuição apresentando propostas para viabilizar o crédito educativo neste País,
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sob pena de milhares e milhares de jovens universitários trancarem suas matrículas e abandonarem as
salas de aula. Nesse sentido, faço um apelo aos
Deputados no sentido de que se interessem pelas
propostas que tramitam nesta Casa.
Passo ao outro assunto, Sr. Presidente.
Há instantes, a Comissão Especial que trata da
falência e concordata analisou a emenda substitutiva
apresentada por este Parlamentar, na qualidade de
Relator. Essa nova proposta para o Direito Falimentar brasileiro é fruto do debate e diálogo com a sociedade. Desde há muitos meses todos os Parlamentares que compõem aquela Comissão, seu Presidente, o Deputado José Luiz Clerot, e este Relator,
temos debatido com a sociedade o instituto falimentar brasileiro. Nossa lei é vetusta, tem mais de cinqüenta anos e portanto deve ser modificada, meIhorada, atualizada, para ajudar as empresas brasileiras
a sobreviverem e se recuperarem. Por isso, faço um
apelo a todos os Deputados, não somente aos que
pertencem à Comissão Especial da Falência e da
Concordata, mas também aos Deputados Jovair
Arantes e Miguel Rossetto, que pediram vistas do
projeto, no sentido de que participem da elaboração
desse substitutivo, da mesma forma que a saciedade brasileira. Tenho certeza de que alcançaremos o
objetivo, apesar das críticas isoladas.
O Diretor Jurídico da Febraban, Sr. 000 Stiner,
foi convidado para participar de audiência pública
naquela Comissão e contribuir com sua experiência
para o melhoramento da proposta, e não compareceu. Mas hoje; em entrevista ao jornal Gazeta Mercantil, equivocadamente criticou a proposta, dizendo
que é inviável.
Juntos, Srs. Deputados, até o dia 14 de abril,
data fixada pelo Presidente da Comissão para a
apresentação do relatório, potleremos analisar uma
nova proposta de aperfeiçoamento do instituto falimentar brasileiro que vá ao encontro das nossas necessidades econômicas, especialmente no que se
refere à recuperação das pequenas e microempresas.
Em última análise, Sr. Presidente, Q intuito da
nossa mobilização é tentar solucionar o problema do
desemprego que hoje impera neste País: Com empresas fortes, recuperadas e sadias, haverá mais
empregos, mão-de-obra qualificada e geração de impostos.
Era o que tinha a dizer.

.O Sr. José Maurício, 12 Suplente de Secretário, deixa a cadeira da presidência, que
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é ocupada pelo Sr. Michel Temer, Presiden-

te.
O $R. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Convoco os Srs. ~eputados para virem ao plenário registrar presença, pois precisamos alcançar o quorum
regimental para o início da Ordem do Dia.
Solicito à Secretaria da Mesa que faça soarem
as campainhas.
O SR. JOÃO MENDES _ Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Tem
V. E~ a palavra.
O SR. JOÃO MENDES (PPB - RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) ....;. Sr. Presidente, Srls
e Srs. Deputados, louvo a iniciativa do Governo, lamentavelmente tardia, de criação do Ministério da
Habitação e Saneamento.
O Brasil tem uma carência habitacional de
aproximadamente 12 a 15 milhões de unidades _
não sei precisar esse número -, sendo de 4 a 5 miIhões para a população de baixa renda, de 3 a 4 miIhões para a classe média e de 3 a 4 milhões para
habitações rurais. Um país que tem esse déficit, não
apenas de quatro paredes e uma laje, mas de todos
os suprimentos exigidos numa unidade habitacional
_ energia, saneamento básico, água potável, tratamento de lixo e infra-estrutura social, necessários
para a completa formação do hábitat humano -, não
pode continuar desprovido de um órgão do primeiro
escalão do Governo que cuide desse grave e crucial
problema.
Além de incentivar a política habitacional, esse
Ministério alavancará a economia de forma considerável, pois é o setor que mais emprega no País. Todas as indústrias e empresas afins da construção civil desenvolvem-se, crescem, geram empregos, riquezas e mais tributos e realmente promovem o desenvolvimento do Brasil. A história da construção civil está ligada à do desenvolvimento do País.
Não devemos contar apenas com o desenvolvimento urbano, mas também com o desenvolvimento
do interior do País. Neste momento em que o Executivo Federal está optando pela criação do Ministério da Habitação e Saneamento, espero que o interior seja priorizado. Que não se trate apenas de
equacionar o drama vivido pela população dos grandes centros urbanos, onde a miséria já se estabeleceu e a marginalidade atinge nível preocupante, à
beira do caos.
Hoje é impossível construir, no caso da cidade
do Rio de Janeiro, habitações para 2 milhões de famílias que vivem à margem de todos os bens so-
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ciais. É impossível realmente resgatar essa dívida
social investindo apenas nas grandes aglomerações
urbanas do País. Deve-se olhar prioritariamente para
o interior, a fim de cumprir a missão de fixar e desenvolver o homem em sua região de origem, fazendo com que explore suas verdadeiras vocações agrí- ,
colas, extrativistas, de desenvolvimento do ecoturismo, do comércio e da ocupação física do seu território, atraindo assim as grandes concentrações urbanas localizadas no litoral, que estão desamparadas,
no caminho da convulsão social, dados os sinais de
insegurança, marginalidade e mendicância que presenciamos.
Sou representante do Rio de Janeiro e posso
falar sobre as preocupações daquele Estado, cujo
déficit habitacional é da ordem de 1 milhão de unidades: 500 mil na cidade do Rio de Janeiro e outras
.
500 mil no interior do Estado.
:
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, considero mais do que oportuna, embora atrasada, a criação do Ministério da Habitação e Saneamento, para
que realmente ingressemos no caminho certo. Espero que corresponda às grandes necessidades reclamadas durante anos pela população brasileira, tão
carente, pobre e marginalizada.
Era o que tinha a dizer.
'0 SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Convoco os Srs. Deputados para virem ao plenário. Precisamos alcançar o quorum regimental.
O SR. IVAN VALENTE - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa. a palavra.
O SR. IVAN VALENTE (PT - SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, convido V. Ex8S• para o lançamento,
amanhã, de um estudo feito pela Rede Brasil de Organizações, que trabalha com os bancos multilaterais. A Rede Brasil vem estudando a relação do País
com o Banco Mundial, com o BID e outros bancos.
Tivemos a oportunidade de participar desse processo, assim como a Contag, o Fórum Nacional das Organizações Não-Governamentais, entidades ambientalistas e outras que fazem trabalhos sociais no
País.
Todos esses setores interessam-se, sim, pela
política assumida pelo Brasil com os bancos multilaterais. O País é mutuário do Banco'Mundial, do BID,
e inclusive contribui com uma fatia dessa verba. O
que aparece nos meios de comunicação é que esses bancos visam emprestar dinheiro ao País para
responder a demandas sociais, como a questão am-
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biental, a questão da saúde e particularmente a
questão da educação.
Tivemos a oportunidade de, familiarizando-nos
com essa questão, requerer ao Ministério da Fazenda o documento do Banco Mundial de assistência ao
País. Por que fizemos isto? Porque entendemos que
todos esses empréstimos são feitos via Senado, e o
Orçamento da União é votado nesta Casa. Isso quer
dizer que as contrapartidas nacionais dos empréstimos dos bancos multilaterais passam pela Câmara
doS- Deputados e pelo Senado, e não tínhamos acesso à documentação. Fizemos o pedido ao Ministro
Pedro Malan no começo do primeiro semestre do ano
passado, e a resposta veio pelo então Secretário de
Relações Internacionais do Banco Central, Gustavo
Franco, hoje Presidente do Banco Central. Dizia o então Secretário que não poderia fomecer os documentos porque eram do Banco Mundial e só poderiam ser
divulgados com a autorização desse banco.
Fomos convidados por organizações não-governamentais norte-americanas para discutir, em
Washington, Estados Unidos da América, o ajuste
estrutural proposto pelo Banco Mundial; estivemos
na sede do banco e pedimos esse documento
para o Brasil; avisaram-nos que só o Governo brasileiro poderia autorizar o fornecimento dessa documentação.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quando
chegamos ao Brasil, enviamos novo requerimento
aos Ministérios da Fazenda e do Planejamento. O
Ministro Antonio Kandir mandou-nos finalmente o
documento para o Brasil do Banco Mundial e do
Banco Interamericano de Desenvolvimento. Nele
aparece claramente a política de ajuste estrutural e
as relações simbióticas entre a política neoliberal do
Sr. Fernando Henrique Cardoso e a política determinada pelos grandes organismos internacionais,
como o Fundo Monetário Internacional, as quais, logicamente, norteiam as políticas do Banco Mundial e
do BID na questão dos empréstimos.
De posse desse documento, entendemos que
a sociedade brasileira precisava conhecer a relação
que se estabelece entre esses organismqs e o Brasil. A Rede Brasil de Bancos Multilaterais houve por
bem, junto com dezenas de entidades, imprimir esse
documento, que vai fazer parte do livro e será comentado por vários especialistas e estudiosos nas
diversas áreas de relação com o Banco Mundial,
tanto no aspecto geral como especificamente em
cada área, como a de educação, a de saúde, a de
meio ambiente, entre outras.
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Fazem a análise crítica do documento Ademar
Mineiro, Adriano Oliveira Soares, José Antônio Pereira de Souza, Marcos Arruda e Aurélio Viana Jú- _
nior, que é o organizador.
Dessa forma, convido os Deputados desta
Casa para estarem presentes a essé evento no Auditório do Anexo IV, amanhã, às 10 horas da manhã,
quando será viabilizada, discutida e ampliada a compreensão do conteúdo desse livro que, em nossa
opinião, enriquece o conhecimento sobre as relações que o Brasil mantém com os organismos multilaterais e as informações que devemos ter sobre essa
política.
O SR. COLBERT MARTINS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa. a palavra.
O SR. COLBERT MARTINS (PPS - BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, V. Exa. e eu não estamos,
neste momento, à frente dos televisores esperando
o resultado do jogo com a Alemanha porque entendemos que devemos estar aqui, porque este é o
nosso compromisso. Desejo a Zagallo que tenha
boa sorte na Alemanha, com toda a neve, mas penso que nosso compromisso é com o Brasil hoje e
aqui.
Sr. Presidente, em minha cidade, Feira de Santana, - estamos atravessando uma situação para a
qual quero chamar a atenção da Secretaria de Desenvolvimento e Integração Regional e dos órgãos
competentes do Governo Federal. Diferentemente
do que acontece na Alemanha, estamos enfrentando
a seca na região. Vários trabalhadores rurais, premidos pela falta de água e de comida, ocupam instalações da Prefeitura. Solicitavam a decretação de
estado de emergência, que foi efetivada ontem
pelo Governo municipal. Agora solicitam cestas
básicas para sua manutenção. A Presidente do
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Feira de
Santana informa que estão pedindo cestas básicas
hoje para não pedirem caixões para as crianças na
próxima semana.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é preciso apelar para o Governo Federal porque o Governo
da Bahia não tem qualquer expectativa de resolver
esse problema em Feira de Santana. Foi chamado o
Grupo da Coordenadoria de Defesa Civil 'da Bahia,
que há mais ou menos trinta dias lá esteve e disse
que não havia necessidade de fazer absolutamente
nada, porque Feira de Santana tinha todas as condições de funcionar sem o decreto de emergência. O
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que se vê hOJe é exatamente o inverso: pessoas desesperadas pedindo comida água.
Sr. 'Presidente, é precIso entender que as prévisões meteorológicas mostram que o fenômeno EI
Nino, cuja tendência era diminuir de intensidade,
pode durar até o mês de maio. Isso não se dá em
todo o Estado da Bahia, nem em todo o· Nordeste,
mas em localidades específicas, para as quais chamamos a atenção do Governo brasileiro.
Recursos, sabemos que existem. O Governo
está leiloando 600 milhões de reais para apressar
essas votações, pois muitas pessoas preferem outros tipos de jogos ao jogo democrático. Entendemos
que o Governo tem recursos. Aprovamos ontem o
aumento dos militares. Hoje estaremos apoiando o
aumento do Ministério Público. Está .faltando o aurt:lento do pessoal civil da União, que, parece, Fernando Henrique Cardoso quer ignorar.
Entendemos necessário, já que recursos existem, apelar para os setores responsáveis do Governo Federal para que possamos intervir rapidamente
no nosso Município e assim resolver problemas que
neste momento se mostram com grande gravidade.
Apesar de estarmos no interior no interior da Bahia,
fazemos parte do Brasil como um todo.
Reforço esta minha solicitação, Sr. Presidente,
no entendimento de que é necessária a sensibilidade do Governo não para a Bahia como um todo, porque em alguns lugares houve chuva, mas para Feira
de Santana, onde a dificuldade continua. Há uma insensibilidade completa por parte do Governo baiano,
que só anda pensando em 2002, 2003, 2050.· As
idéias na Bahia hoje não têm nenhuma vinculação
com o Estado, mas apenas com o poder políticp que
se possa granjear fora dela. Por isso apelamos para
a sensibilidade do Governo Federal, para que atenda as necessidades de Feira de Santana neste momento, pois os problemas são grandes e prementes.
Sr. Presidente, queremos dizer, por último, que
nós do PPS estamos no plenário dispostos a trabaIhar, conforme a convocação de V. Exa.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Mais
uma vez, convoco os Srs. Parlamentares ao plenário
para que atinjamos o quorum regimental para o início da Ordem do Dia.
O SR. ALDO ARANTES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa. a palavra.
O SR. ALDO ARANTES (PCdoB - GO. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
manifesto minha estranheza e meu descontenta-

e
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mento com o fato de que já são .17h30 e ainda não
atingimos o quorum regimental. O argumento. é ~ de
que os Parlamentares estão assistindo ao jogo de
futebol. Ora, Sr. Presidente, hole é quarta-feira e a
nossa responsabilidade é estar aqui votando.
A Oposição, como todos sabem,'está obstruindo a votação. Nós não temos responsabilidade por
esta situação. A falta de quorum é de responsabilidade única e exclusiva da base do Governo. Querer
argumentar, Sr. Presidente, que o Governo não permitiu que se atinja o quorum até agora devido ao
jogo de futebol realmente é brincar com a opinião
pública.
O que ocorre é que o Governo não quer votar
essa matéria porque está em dificl,Jldades, e está em
dificuldades porque este é um ano eleitoral. O Governo está votando uma proposta de reforma da previdência extremamente perniciosa: golpeia direitos
de trabalhadores e servidores públicos; tem por objetivo fundamental a privatização da Previdência, o
que, todos sabemos, é ~m grande negócio. Empresas nacionais e estrangeiras estão com os olhos voltados para o processo de privatização da Previdência, que envolve recursos da ordem de 200 bilhões
de dólares. É um grande negócio!
Por isso procuram co"rtar direitos, procuram impor o critério do tempo de contribuição, substituindo
o critério anterior do tempo ·de serviço..Cria-se uma
situação que dificulta ou impede a aposentadoria
para as camadas mais pobres da população. Se se
combina o tempo de contribuição com a idade, praticamente se inviabiliza a aposentadoria.
Sabemos também, Sr. Presidente, que existem
questões polêmicas a serem votadas, como a do redutor.
Então, manifesto meu descontentamento. É
inaceitável que numa quarta-feira à tarde, às 17h20,
a Maioria não esteja aqui para votar. Insisto em dizer
que a Minoria está em obstrução. Se houver quorum, estaremos aqui para cumprir nossa obrigação.
Ao obstruir, procuramos utilizar os mecanismos
regimentais para 'impedir que a Maioria imponha à
N;:ição uma reforma da previdência atentatória aos
direitos dos trabalhadores, dos previdenciários e dos
aposentados.
Na verdade, considero um absurdo o que está
ocorrendo. A Mesa deveria tomar uma atitude, pois a
situação é complexa. Quarta-feira, a uma hora dessas, todos estamos paralisados porque os ·Srs. De!putados não .vêm votar. Como já disse, o argumento
de que isso ocorre devido ao jogo de futebol evidentemente não convence.
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Há problemas políticosl mas o povo brasileiro
não pode submeter-se' a isso. A base governista que
venha votar. A sociedade brasileira tomará conhecimento do resultado dessa votação, e estaremos
cumprindo nossa obrigação.
O SR. COLBERT, MARTINS - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa. a palavra.
O SR. COLBERT MARTINS (PPS - BA. Questão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o caput do art. 82 do Regimento Interno determina que às onze ou às dezesseis horas, conforme o caso, se passará a tratar da matéria destinada
à Ordem do Dia. E o § 32 do referido artigo estabelece o seguinte:
"Art. 82
.
§ 32 Não havendo matéria a ser votada, ou se inexistir quorum para votação, ou,
ainda, se sobrevier a falta de quorum durante a Ordem do Dia(...)"
Sr. Presidente, às 17h25min, o painel registra a
presença de 249 Deputados. Solicito a V. Exa. que
determine o encerramento desta sessão.
O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa. a palavra.
O SR. JOSÉ GENOíNO (PT-SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, V. Exa.,
na sessão de ontem, comunicou oficialmente à
.Casa que hoje pela manhã haveria votação e que
às 16h seria iniciada a votação da matéria, resguardando-se o direito da obstrução por parte da
Oposição. São exatamente 17h25. A que horas
será iniciada a Ordem do' Dia? Nós, da Oposição,
estamos obstruindo. A base do Governo, a Maioria, não está viabilizando o quorum para a votação da emenda. Mesmo que quiséssemos votar a
nossa emenda, não há maioria qualificada de 308
Srs. Deputados para que seja apreciada.
Portanto, Sr. Presidente, considerando que já
se passou uma hora e meia do tempo da Ordem
do Dia e permanecendo a inexistência de quorum,
V. Exa. poderia encerrar esta sessão e convocar
uma sessão extraordinária para depois do jogo,
para a noite ou para daqui a meia hora. Não podemos é ficar numa espécie de faz-de-conta, V. Exa.
presidindo uma sessão sem quorum e os Deputados fazendo discursos como se estivessem num
período de "Pinga-Fogo· depois da Ordem do Dia.
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Estamos fazendo um jogo de faz-de-conta. A
Oposição faz de çonta que está obstruindo, a base
do Governo faz de conta que não está 'aqui e
V. Exa. expõe a Presidência da Casa ao presidir
um ·Pinga-Fogo". Estamos realizando um ·PingaFogo" dissimul~do.Desta forma, Sr. Presidente,
penso que V. Exa. poderia ençerrar esta sessão e
convocar outra, a ser realizada daqui a meia hora,
daqui a uma hora, à noite ou amanhã de manhã. O
que não podemos fazer é desmoralizar-nos coletivamente.
O SR. NILSON GIBSON - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem para contraditar, na forma do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa. a palavra.
O SR. NILSON GIBSON (PSB - PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, respeito o entendimento
do nobre Deputado José Genoíno, mas, data venia, acredito que poderíamos continuar a sessão
fazendo breves' comunicações, aguardando, inclusive porque o Brasil já está ganhando de um a
zero, o que realmente é uma satisfação para todos
nós aqui. (Risos.)
Peticiono a V. Exa. no sentido de que permita
que prossigam essas breves comunicações até o
intervalo do jogo, concedendo a palavra ao
Deputado José Genoíno, inclusive.
O SR. PRESIDENTE (Michel Teme~) - Vou
resolver) a questão de ordem. Em primeiro lugar,
agradeço, porque é uma oportunidade de,ireiterar o
chamamento aos Srs. Deputados par~ que venham ao plenário e permitam que seja atingido o
quorum constitucional.
'
Em segundo lugar, vou aplicar um pouco do
chamado common law, pois na verdade aqui nunca se adotou a tese de que às 16h rigorosamente
deve ser iniciada a Ordem do Dia.
Em terceiro lugar, compete ao Pr,esidente envidar todos os esforços para que haja quorum deliberativo.
Em quarto lugar, eu poderia acolher a ~uges
tão do Deputado José Genoíno de suspender a
sessão para retomá-Ia em seguida, mas issq não
me parece útil. Também não me parece depreciativo que o Presidente esteja presidindo um "PingaFogo·, uma das partes essenciais da sessão. Ape':
nas lamento que os afazeres da Presidência' não
me permitam estar aqui desde as 14h para acompanhar o Pequeno e o Grande Expediente, partes
nobres da sessão, especialmente quando a Oposi-
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ção se manifesta com tanta persistência. (Palmas.'
Risos.) De modo que tenho muito prazer em presidir
o ·Pinga-Fogo". Não há demérito algum da Presidência. Assim, continuarei presidindo o "Pinga-Fogo"
até que haja quorum.
O SR. PADRE ROQUE - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa. a palavra.
O SR. PADRE ROQUE (PT - PRo Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, já que estamos aguardando a presença dos Srs. Deputados
governistas para que se abra a Ordem do Dia e
prossigam as votações da reforma previdenciária,
quero aproveitar este momento de calma e tranqüilidade neste plenário para trazer a público um
problema.
Na sexta-feira passada foi realizada uma reunião muito importante e altamente sigilosa em Brasília. Apesar disso, tomou-se conhecimento de que
nessa reunião foi elaborado um documento relativo ao Ministério da Reforma Agrária, com todos os
Superintendentes Estaduais. Foram tomadas sete
medidas para praticamente emudecer o movimento social no campo. Soubemos de algumas informações pela imprensa, mas hoje à tarde conseguimos pôr os olhos nele. A meu ver, esse documento representa um retrocesso, neste momento de
conquista democrática da sociedade brasileira.
A partir de agora, pelo que está no documento,
praticamente não haverá mais forma alguma de manifestar-se o movimento social, que será sempre du,rar'nente reprimido, e os funcionários públicos que
eventualmente ousarem tentar dialogar com o movimento social serão exonerados e punidos após inquérito administrativo.
Sr. Presidente, protesto veementemente contra
a maneira como estão sendo tratados os movimentos sociais. O problema mais uma vez está sendo
tratado como questão de polícia, e não como uma
questão social.
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa. a palavra.
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB - SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, nesta tarde a Oposição fez questão de ressaltar o fato de que seus Parlamerifares
se encontram no plenário e os governistas não estão presentes. Rebato essa afirmação. Basta veri-
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ficarmos que a predominância, no painel, é dos nomes daqueles Deputados da chamada base do Govemo.
Os Deputados da base do Governo estão na
Casa, presentes, aguardando o início da Ordem do
Dia para podermos continuar o processo de votação.
Temos pressa em mudar o País. Acreditamos nas
mudanças e não estamos procrastinando.
VI- ORDEM DO DIA
PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DEPUTADOS:

Roraima
Alcaste Almeida - Bloco - PMDB; Elton Rohnelt - PFL; Francisco Rodrigues - PTB; Luciano
Castro - PSDB.
Amapá
Antonio Feijão - PSDB; Eraldo Trindade PPB; Fátima Pelaes - PSDB; Gervasio Oliveira Bloco - PDT; Valdenor Guedes - PPB.
Pará
Anivaldo Vale - PSDB; Antonio Brasil- Bloco PMDB; Asdubral Bentes - Bloco - PMDB; Benedito
Guimarães - PPB; Elcione Barbalho - Bloco PMDB; Geraldo Pastana - Bloco - PT; Gerson Peres - PPB; Giovani Queiroz - Bloco - PDT; Hilario
Coimbra - PSDB; Vic Pires Franco ,;,.. PFL.
Amazonas
Arthur Virgilio - PSDB; Euler Ribeiro - PFL;
João Thomé Mestrinho - Bloco - PMDB.
Rondônia
Confucio Moura - Bloco - PMDB; Euripedes
Miranda - Bloco - PDT; Expedito Junior - PFL.
Acre
Carlos Airton - PPB; Celia Mendes - PPB; Chicão Brigido - Bloco - PMDB; Emilio Assmar - PPB;
Zila Bezerra - PFL.
Tocantins
Antonio Jorge - PFL; Darci Coelho - PFL; Dolores Nunes - PFL; João Rib~iro - PFL; Udson Bandeira - Bloco - PMDB.
Maranhão
J

Alberico Filho - Bloco - PMDB; Antonio Joáquim Araujo - PL; Cesar Bandeira - PFL; Costa Fer;.
reira - PFL; Haroldo Saboia - Bloco - PT; Jayme
Santana - PSDB.
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Ceará
Aecio de Borba - PPB; Anibal Gomes - PSDB;
Antonio Balhmann - PPS; Arnon Bezerra..., PSDB;
Edson Silva - PSDB; Firmo de Castro - PSDB; Gonzaga Mota - Bloco - PMDB; Inácio Arruda - Bloco PCDoB; José Linhares - PPB; Ubiratan Aguiar PSDB; Vicente Arruda - PSDB.
Piauí
Ari Magalhães - PPB; Ciro Nogueira - PFL;
Felipe Mendes - PPB; Heráclito Fortes - PFL; João
Henrique - Bloco - PMDB.
Rio Grande do Norte
Ana Catarina - Bloco - PMDB; Augusto Viveiros PFL; Betinho Rosado.;.. PFL; Cipriano Correira PSDB; Henrique Eduardo Alves - Bloco/PMDB;
João Faustino - PSDB.
Paraíba
Adauto Pereira - PFL; Álvaro Gaudêncio Neto
- BlocoIPMDB; Efraim Morais - PFL; Enivaldo Ribeiro - PPB; Gilvan Freire - PSB; Ivandro Cunha Lima
- BlocoIPMDB; José Aldemir - BlocoIPMDB; Wilson
Braga - PSDB.
Pernambuco
Álvaro Ribeiro - PSB; ANTONIO GERALDO PFL; Fernando Ferro - BlocolPT; Fernando LyraPSB; Gonzaga Patriota - PSB; Humberto Costa Bloco/PT; Inocêncio Oliveira - PFL; João Colaço PSB; José Jorge - PFL; Nilson Gibson - PSB; Severino Cavalcanti - PPB; Vicente André Gomés - PSB;
Wilson Campos - PSDB;. Wolney Queiroz - BlocoIPDT.
Alagoas
Augusto Farias - PFL; Benedito de Lira""PFL; Ceci Cunha - PSDB; Fernando Torres PSDB; José Costa - PSD: Talvane AlbuquerquePFL.
Sergipe
Adelson Ribeiro - PSDB; Bosco França PMN; Carlos Magno - PFL.
'Bahia
Alcides Modesto - BlocolPT; Aroldo Cedraz PFL; Claudio Cajado - PFL; Colbert Martins - PPS;
Coriolano Sales - BlocoIPDT; Domingos Leonelli PSB; Eujácio Simões - PL; Félix Mendonça - PTB;
Geddel Vieira Lima - BlocoIPMDB; Haroldo Lima BIoco/PCdoB; Jaime Fernandes - PFL; Jairo Azi PFL; Jairo Carneiro - PFL; Jaques Wagner - Blo-
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colPT; João Aímeida - PSDB; João Carlos BacelarPFL; João Leão - PSDB; Jonival Lucas - PFL; José
Carlos Aleluia - PFL; Ursicino Queiroz - PFL; Walter
Pinheiro - BlocolPT.
Minas Gerais
Ademir Lucas - PSDB; Aécio Neves - PSDB;
Antonio do Valle - Bloco/PMDB; Arace\y de Paula PFL; Armando Costa - Bloco/PMDB; Bonifácio de
Andrada - PSDB; Danilo de Castro - PSDB; Elias
Murad - PSDB; Eliseu Resende - PFL; -Fernando
Diniz - Bloco/PMDB; Francisco Horta - PFL; Genésio Bernardino - BlocoIPMDB; Herculano Anghinetti
- PPB; Ibrahim Abi-Ackel - PPB; Israel Pinheiro PTB; Jaime Martins - PFL; João Fassarella - BlocolPT; João Magalhães - Bloco/PMDB.Tilden Santiago- Bloco - PT; Vittorio Medioli - PSDB; Wagner
do Nascimento - PPB; zaire Rezende - Bloco PMDB.
Espírito Santo
Adelson Salvador - Bloco - PMDB; Etevalda
Grassi de Menezes - Bloco - PMDB; Feu Rosa PSDB; João Coser - Bloco - PT.
Rio de Janeiro
. Alcione Athayde - PPB; Alair Cabral - PFL;
Alexandre Cardoso - PSB; Alexandre Santos PSDB; Alvaro Valle - PL; Ayrton Xerez - PSDB;
Candinho Mattos - PSDB; Carlos Alberto Campista
- PFL; Carlos Santana - Bloco - PT; Eurico Miranda
.:.. PPB; Fernando Gonçalves - PTB; Fernando Lopes - Bloco - PDT; Francisco Silva - PPB; Itamar
Serpa - PSDB; Jair Bolsonaro - PPB; Jandira Feghàli - Bloco - PCdoB; João Mendes - PPB;, Jorge
Wilson - Bloco - PMDB; José Egydio - PFL; José
Mauricio - Bloco - PDT.
'
São Paulo
Adhemar de Barros Filho:'" PPB; Alberto Goldrnan - PSDB; Aldo Rebelo - Bloco - PCdoe; Almino
Affonso - PSB; Aloysio Nunes' Ferreira - PSDB; Antonio Carlos Pannunzio - PSDB; Arlindo Chinaglia
I
Bloco - PT; Arnaldo Faria de Sá - PPB; Arnaldo Madeira - PSDB; Carlos Apolinario - Bloco ';.. PMDB;
Carlos Nelson - Bloco - PMDB; Celso Rl!,ssomanno
- PPB; Corauci Sobrinho - PFL; Dalila Figueiredo PSDB; De Velasco - Bloco - Prona; Delfim Netto PPB; Edinho Araújo - Bloco - PMDB; Eduardo Jorge - Bloco - PT; Fausto Martello - PPB; Fernando
Zuppo - Bloco - PDT; Helio Bicudo"':" Bloco - PT;
Ivan Valente - Bloco - pr; Jair Meneguelli - Bloco PT; João Melão Neto ""t PFL; João Paulo - Bloco -
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PT; Jorge Tadeu Mudalen - PPB; José Anibal PSDB; José Augusto - PPS; José Coimbra - PTB;
José de Abreu - PSDB; José Genoino - Bloco - PT;
Michel Temer~- Bloco - PMDB; Tuga Angerami PSDB; Ushitaro Kamia - PPB; Vadão Gomes PPB; Valdemar Costa Neto - PL; Vicente Cascione
- PTB; Wagner Rossi - Bloco - PMDB; Wagner Salustiano - PPB; Welson Gasparini - PSDB; Zulaiê
Cobra - PSDB.
Mato Grosso
Antonio Joaquim - PSDB; Gilney Viana - Bloco
- PT; Tetê Bezerra - Bloco - PMDB; Welinton Fagundes- PL.
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; Carlos Mendes - Bloco - PMDB; ViImar Rocha - PFL; Zé Gomes da Rocha - PSD.
Mato Grosso do Sul
Dilso Sperafico - PSDB; Flávio Derzi - PPB;
Nelson Trad - PTB.
Paraná
Abelardo Lupion - PFL; Affonso Camargo PFL; Alexandre Ceranto - PFL; Antonio Ueno - .PFL;
Basílio Villani - PSDB; Chico da Princesa - PTB; DiIceu Sperafico - PPB; Djalma de Almeida César Bloco - PMDB; Fernando Ribas Cal1li - PPB; Flávio
Arns - PSDB; Hermes Parcianello - Bloco - PMDB;
João Iensen - PPB; José Borba - PTB; José Janene
- PPB; Valáomiro Meger - PFL.
I

Santa Catarina
Dejandir Dalpasquale - Bloco - PMDB; Dercio
Knop - Bloco - PDT; Edinho Bez - Bloco - PMDB;
Hugo Biehl - PPB; José Carlos Vieira - PFL; Valdir
Colatto - Bloco - PMDB; Vânio dos Santos - Bloco
-PT.
Rio Grande do Sul
Adão Pretto - Bloco - PT; Adroaldo Streck PSDB; Adylson Motta - PPB; Airton Dipp - Bloco PDT; Augusto Nardes - PPB; Carlos Cardinal - Bloco
- PDT; Darcísio Perondi - Bloco - PMDB; Enio Bacci
- Bloco - PDT; Ezídio Pinheiro - PSDB; Fetter Júnior
- PPB; Germano Rigotto - Bloco - PMDB; Jair Soares
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- 1-'1-'8; Jarbas Lima - PPB; Paulo Paim - Bloco PT; Valdeci Oliveira - Bloco - PT; Waldomiro Fioravante - Bloco - PT; Wilson Cignachi - Bloco _.
PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A lista
de presença registra o comparecimento de 259 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) -

-1PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N2 33-1, DE 1995
(Do Poder Executivo)
Continuação da votação, em primeiro
turno, do substitutivo do Senado Federal à
Proposta de Emenda à Constituição n9. 33-F,
de 1995, que modifica o sistema de previdência social, estabelece normas de transição e dá outras providências; tendo pareceres: da Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação pela admissibilidade, contra
os votos dos Deputados Sílvio Abreu, Ênio
Bacci, Jarbas Lima, Prisco Viana, Vicente
Cascione e, em separado, dos Deputados
Haroldo Sabóia, José Genoíno, Luiz Eduardo Greenhalgh, Marcelo Déda, Matheus
Schmidt, Sérgio Miranda, Hélio Bicudo e Nilson Gibson (Relator: Sr. Aloysio Nunes Ferreira); e da Comissão Especial pela aprovação deste e pela admissibilidade -e, no mérito, pela rejeição das emendas de n2s 1 a 21,
24 a 26,32 a 38, 40 a 50,52,54 a 64,67,
68, 73, 75 e 76, apresentados na Comissão
Especial (Relator: Sr. Arnaldo Madeira).
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a
mesa o seguinte requerimento:
Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos regimentais, preferência para votação das Emendas Aglutinativas n%
63, 29, 60 e 61, nesta ordem, apresentadas ao
Substitutivo do Senado à PEC n2 33/95, após a votaçãCl da Emenda Aglutinativa n2 38.
Sala das Sessões,março de 1998. - Luís
Eduardo, Líder do Governo - Inocêncio Oliveira,
Líder do PFL - Aécio Neves, Líder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em votação o requerimento. Como votam os Srs. Líderes?
O SR. COLBERT MARTINS (PPS - BA. Sem
revisâo do orador.) - Sr. Presidente, antes de enca-
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minhar, solicito a V. Exa. que cite a ordem de preferência, pois não acompanhei.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Citarei,
mais urna vez: Emendas Aglutinativas # 63, 29, 60, 61.
O SR. COLBERT MARTINS - Muito obrigado,
Sr. Presidente.
O PPS não entende por que a inversão. A
Emenda Aglutinativa n2 63 é de minha autoria. Participo da discussão sobre ela e não tenho dificuldade
alguma na sua votação, em qualquer momento. Mas
não· entendo por que essas seguidas modificações,
já que a ordem dos fatores não alterará o produto.
O PPS vota contra a preferência, entendendo
que a ordem anteriormente estabelecida contempla
todas as situações que possamos entender como
necessárias à votação.
O PPS, por nosso intermédio, encaminha contrariamente à preferência.
O SR. ALDO ARANTES (PCdoB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PCdoB vota
contrariamente.
Consideramos - e foi uma questão que levantei aqui - que o Governo não quer enfrentar a discussão das questões fundamentais, e fica num processo de protelação. Cremos que as questões básicas e polêmicas devem ser objeto de votação imediatamente.
Por isso, encaminhamos contrariamente a essa
preferência.
O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, vou usar o
tempo de um minuto.
Encaminhei à Mesa requerimento, já que a
Casa foi acusáda de estar vendendo votos a emendas por 600 milhões, solicitando que o Corregedor
identifique as emendas aprovadas trinta dias antes e
sessenta dias depois de cada votação referente às
reformas administrativa e previdenciária. A acusação
é muito genérica.
Aplaudi a decisão de V. Exa. no caso dos Oeputados ocorrido na semana passada. Mas acho
fundamental que essa matéria seja exposta, o que
tem conexão com meu encaminhamento, porque, a
partir do momento em que se acha a matéria suficientemente discutida, que já está demorando tempo
demais, por que votar a preferência?
Qual seria a justificativa para antecipar essa
votação, se evidentemente a matéria chegou a sua
exaustão, segundo a base do Governo?
Portanto, não há qualquer justificativa para a
preferência..Se a matéria já foi discutida como um
todo, temos de seguir a ordem da votação.
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Sr. Presidente, solicito a V. Exa. encaminhamento imediato ao Corregedor, no sentido de que a
Mesa se pronuncie não só sobre a questão que estou apresentando,' mas principalmente para esclarecer aos nossos pares que não há motivo para interferência na ordem de votação, uma vez que, segundo a própria base do Governo, a matéria foi exaustivamente discutida.
Nosso encaminhamento é contrário ao requerimento de preferência.
O SR. SÉRGIO CARNEIRO (POT - BA. Sem
revisão do o~dor.) - Sr. Presidente, em que pese a
importância das matérias - isenção tributária para os
inativos, eliminação do redutor e redução do tempo
de contribuição nos serviços público e privado, que
deveremos encaminhar no mérito oportunamente -,
o POT é contra o requerimento de preferência. Se as
matérias já estão listadas na mesa a fim de serem
discutidas, não há por que preferir umas em detrimento de outras.
Nesse sentido, a bancada do POT entra em
obstrução e, atingido o quorum, votaremos contra o
requerimento.
O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,
antes de orientar a bancada, peço a palavra para
uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.
O-SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, com esse pedido
de preferência, ficaremos apenas com os OVS para
a última votação. Muitas dessas emendas aglutinativas tratam de assuntos também versados pelos
OVS. Pergunto a V. Exa. se a rejeição ou aprovação
de alguma dessas emendas aglutinativas implica algum tipo de prejudicialidade aos destaques para votação em separado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Mesa
vai examinar as emendas uma a uma e logo em seguida dará resposta a V. Exa.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
votam os demais Líderes?
O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, como temos dito
desde o primeiro momento, achamos que esta Casa
precisa mostrar à sociedade que está trabalhando
em .tomo de questões concretas, efetivas. E as
questões em que de fato haverá polêmica, com possibilidade de a Oposição ter seu ponto de' vista marcado e prevalecendo nas votações, é exatamente na
votação dos OVS. Mas o Governo, até agora, talvez
para tentar contornar as dificuldades que encontra
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nos relacionamentos com sua base' de sustentação
nesta Casa, tem permanentemente evitado votar os
DVS.
Por entender que se, trata de mais uma manobra da base governista, colocamo-nos contrariamente ao requerimento de preferência e, desde já, nos
colocamos em obstrução.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Respondo à questão formulada pelo Deputado Humberto Costa.
Já houve o exame das emendas aglutinativas,
uma a uma. Nenhuma delas interfere nos destaques
oferecidos.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
votam os demais líderes?
O SR. DARCíSIO PERONDI (BlocolPMDB RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PMDB vota pelo requerimento, pois irá racionalizar e
acelerar o processo de votação.
Aproveito a oportunidade para pedir ao
Deputado Alexandre Cardoso que pare de dizer que
liberar emenda é pecado. Emenda é um direito dos
Deputados e não entra na pauta de compra alguma.
S. Exa. insiste em dizer que isso faz parte de um
jogo. É uma falta de respeito.
O Deputado Alexandre Cardoso tem uma história forte nesta Casa, poderia deixar de dizer que
emenda é compra. Emenda é um direito nosso e temos que brigar para que sejam liberadas o mais rapidamente possível, a fim de que todas as comunidades do Brasil que precisam dos recursos sejám
beneficiadas.
O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem, tendo sido meu
nome citado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa. a palavra.
O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero fazer um esclarecimento, pois o nobre Deputado Darcísio Perondi não conhece o Regimento desta Casa.
Peço que leia com vagar meu encaminhamento. Não
falei absolutamente nada do que S. Exa. disse.
Eu disse que o requerimento de preferência
não devia caber, já que a matéria estava exaustivamente discutida. Não tinha significado ter preferência, bastaria seguir a seqüência.
O Deputado Darcísio Perondi parece não ter
prestado atenção no meu encaminhamento. Como
se trata de Parlamentar brilhante, peço que leia nas
notas taquigráficas o que foi dito, antes de falar ao
microfone. Em hora alguma usei a palavra Memen-
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da . Falei que não cabia o requerimento de preferência porque a toda hera o Governo diz que.a emenda
já foi exaustivamente discutida.
Solicito a S. Exa. que U$e seu brilhantismo
para evitar discussão desnecessária.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Corno
votam os Srs. Líderes? O Líder do PSDB tem um
minuto para encaminhar.
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB entende que o requerimento de.preferência é uma prerrogativa regimental. Conseqüentemente, apóia o requerimento, votando MsimM.
O SR. ROBSON TUMA (PFL - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 9 PFL também vota
MsimM, entendendo, da mesma forma que o PSDB,
ser um direito regimental, inclusive subscrito pelo
próprio Líder Inocêncio Oliveira.
O SR. SANDRO MABEL (BlocolPMDB - GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a liderança do Governo entende,que, além de ser prerrogativa regimental, essa preferência visa dar celeridade
ao processo; não se trata de manobra. Podemos votar as emendas aglutinativas na frente e, depois, os
DVS. Com isso, daríamos celeridade ao processo,
uma vez que todos os itens seriam votados.
Portanto, a Liderança do Governo vota Msim M.
O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Progressista Brasileiro recomenda à voto Msim M.
O SR. LUIZ BUAIZ (PL - ES. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PL recomenda o voto
MnãoM.
O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, peço
a palavra para uma questão de ordem sobre a votação.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa. a palavra.
O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, vamos votar preferência para as emendas aglutinativas. Desde ontem,
no plenário, está sendo discutida a questão de que
,as emendas aglutinativas seriám proposições da
Oposição. Então, é justo que eu -pergunte a V. Exa.
e à Secretaria-Geral da Mesa se existe emenda
aglutinativa de algum partido ou de Parlamentar da
base de sustentação do Governo ou se todas elas
são do Bloco de Oposição.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Já responderei a V. Exa.
O SR. NELSON MARQUEZELLI - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
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O SR. PRESII;»ENTE (Michel Temer) - Tem'
V. Exa. a palavra.
O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB
vota "sim".
O SR. ARNALDO MADEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Um momento, Deputado Amaldo Madeira, tenho de responder a uma questão de ordem. Em seguida, concederei a palavra a V. Exa.
o SR. ARNALDO MADEIRA - Sr. Presidente,
posso ajudar fi€: ,~a matéria.
O SR. PRa:.3IDENTE (Michel Temer) - Sim,
Deputado Arnaldo Madeira, se for a respeito da mesma matéria, tem V. Exa. a palavra.
O SR. ARNALDO MADEIRA (PSDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sim, Sr. Presidente, refere-se à questão de orde.',' levantada pelo Deputado
José Genoíno.
Com exceção de uma. todas as emendas foram apresentadas pela Oposição, e a única apresentada pelo Deputado Eduardo Coelho, da base do
Governo, já foi votada. Portanto, restam apenas as
emendas aglutinativas.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Respondendo à questão de ordem do Deputado José
Genoíno, na verdade, são duas emendas aglutinativas: uma, apresentada pelo Deputado Arnaldo Faria
de Sá, do Bloco governista, e outra, a Emenda n2
44; e a Emenda n2 29, apresentada pelo Deputado
Jair Soares, secundada pelo Deputado Humberto
Costa.
O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, peço
a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa. a palavra.
O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, essa resposta de
V. Exa. me leva a formular uma segunda questão de
ordem muito importante para a votação desse requerimento.
Admitindo a hipótese regimental de os autores
dessas emendas aglutinativas as retirarem incontinenti, V. Exa. prosseguirá de imediato à votação dos
DVS, atingido o quorum de 308 Deputados, ou vamos esperar o quorum que dê segurança ao Governo para votar os DVS?
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Deputado José Genoíno, se houver retirada das emendas
aglutinativas, continuarei a votação, sem dúvida
alguma.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
votar o requerim~nto por votação simbólica.
Quem estiver de acordo permaneça 'como se
encontra; quem for contra levante o braço. (Pausa.)
Aprovado o requerimento.
O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V.E>é-' a palavra.
O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, solicito verificação de votação.
\
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Verificação concedida, nobre Deputado.
O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V.Ex!! a palavra.
SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT está em obstrução.
O SR. GÉRSON PERES (PPB - PA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda
a seus Deputados o voto "sim" e solicita que venham
a plenário, a fim de votar a matéria.
O SR. ROBSON TUMA (PFL - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL encaminha o
voto "sim" e apela para os seus Parlamentares que
se encontram nas demais dependências da Casa
que venham a plenário, a fim de podermos iniciar
novas \(otações com quorum qualificado de 308 Srs.
Deputados.
O SR. DARCíSIO PERONDI (Bloco/PMDB RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PMDB convoca seus Parlamentares para virem a
plenário votar "sim".
O SR. SANDRO MABEL (Bloco/PMDB - GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do Governo encaminha o voto "sim" para esse requerimento de preferência.
O SR. JOSÉ PINOTTI (PSB - SP.. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Socialista
Brasileiro recomenda o voto "não", e está ""'Ir. obstrução.
O SR. ODELMO l,.EÃO (PPB - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB vota ·sim".
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB encaminha o voto "sim" e solicita aos
Srs. Parlamentares que venham a plenário.
O SR. AGNELO QUEIROZ (PCdoB - DF. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PCaoB está
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em obstrução e, se atingido o quorum, votaremos
"não".
O SR. SÉRGIO CARNEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V.Ex!! a palavra.
O SR. SÉRGIO CARNEIRO (PDT - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, estamos votan·
do requerimento de preferência?
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sim,
nobre Deputado.
O SR. SÉRGIO CARNEIRO - Então, o PDT
está em obstrução.
O SR. COLBERT MARTINS (PPS - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS está em
obstrução.
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB encaminha o voto "sim".
O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha
o voto "sim".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Presidência solicita a todos os Srs. Deputados que tomem seus lugares, a fim de ter início a votação pelo
sistema eletrônico.
Os Srs. Deputados que se encontram nas bancadas queiram registrar seus códigos de votação.
Srs. Deputados, queiram selecionar seus votos.
Os Srs. Deputados que se encontram nas bancadas queiram acionar o botão preto no painel até
que as luzes do posto se apaguem.
Os Srs. Deputados que ainda não registraram
seus votos queiram fazê-lo nas bancadas que estiverem com as luzes acesas. O procedimento é o
mesmo dos postos avulsos: registrar código de votação, selecionar o voto e apertar o botão preto.
Os Srs. Deputados que não registraram os
seus votos queiram fazê-lo nos postos avulsos.
O SR. SÉRGIO CARNEIRO (PDT - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT está em
obstrução.
O SR. ALDO ARANTES (pedoB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o pedoB está
em obstrução.
O SR. ROBSON TUMA (PFL - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL encaminha o
voto "sim".
.0 SR. DARCfslO PERONDI (Bloco/PMDB RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, encaminha o voto "sim".
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O SR. FERNANDO GONÇALVES (PTB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB encaminha o voto "sim".
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB encaminha o voto "sim".
O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem revisão do orador. ) - Sr. Presidente, o PT está em
obstrução.
O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revisão do orador. ) - Sr. Presidente, o PPB encaminha
o voto "sim".
O SR. SANDRO MABEL (Bloco/PMDB - GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do Governo encaminha o voto "sim".
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB encaminha o voto "sim".
O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revisão do orador. ) _ Sr. Presidente, o PPB encaminha
o voto "sim".
O SR. DARCfslO PERONDI (Bloco/PMDB RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PMDB encaminha o voto "sim" e convoca seus Parlamentares para virem ao plenário.
O SR. SANDRO MABEL (Bloco/PMDB - GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do Governo encaminha o voto "sim".
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB encaminha o voto "sim" e solicita aos
Srs. Deputados da base do Governo que venham a
plenário, pois estamos em pleno processo de votação.
O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, os progressistas recomendam o voto "sim".
O SR. COLBERT MARTINS (PPS - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS está em
obstrução.
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB encaminha o voto "sim".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou encerrar a votação. Se não houver quorum daqui a
pouco, encerrarei a votação. Srs. Deputados, venham ao plenário ou então encerrarei a sessão. Não
é possível que não consigamos quorum para votação em que é exigida maioria simples.
O SR. DARCfslO PERONDI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

Março de 1998

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa. a palavra.
O SR. DARCíSIO PERONDI (Bloco/PMDB RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PMDB convoca os seus Parlamentares para virem
ao plenário, pois há necessidade de votar esse requerimento.
O SR. JOSÉ GENOrNO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa. a palavra.
O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nós nos declaramos em obstrução, mas queremos uma informação.
Hoje é quarta-feira. Já são 18h. Estranhamente, com exceção do Líder do PPB, que não é o principal partido da base de Governo, não estão aqui as
principais Lideranças do Governo, na votação da reforma da Previdência. O que ocorre de mais grave é
que não estão no plenário da Câmara dos Deputados, numa quarta-feira, às 18h, os Líderes da base
de sustentação do Governo. Faltam os Líderes do
PMDB, do PSDB e o do Governo. Neste momento, o
painel só está registrando 187 votos. É estranha a
ausência dos Líderes da base governista. Queremos
uma informação a esse respeito.
O SR. DARCíSIO PERONDI - Sr. Presidente,
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa. a palavra.
O SR. DARCíSIO PERONDI (Bloco/PMDB RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, parece-me que o Líder do PT não se encontra no plenário. Não sei onde está'o Deputado Marcelo Déda.
Onde está? Está vendo o jogo?
O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa. a palavra.
O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT está em
obstrução.
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB encaminha o voto "sim".
O SR. OSÓRIO ADRIANO (PFL - DF. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL encaminha
o voto "sim".
O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa. a palavra.
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O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revisão do orador.) - Vamos permanecer aqui no plenário para acabar com essa votação mais cedo. Há
jogo do Brasil com a Alemanha. O Brasil está ganhando de um a zero.
O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa. a palavra.
O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, esclareço ao Deputado Darcísio Perondi que S. Exa. pode ficar tranqüilo, pois não estávamos negociando Ministério algum.
S. Exa. pode matar a saudade, em se tratando do
PT.
O SR. DARCíSIO PERONDI (Bloco/PMDB RS. Sem revisão do orador.) - Deputado Marcelo
Déda, onde está a explicação do Deputado José Genoíno? A mim, não; ao Deputado José Genoíno.
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa. a palavra.
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - O PSDB encaminha o voto "sim".
O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB convoca
os Parlamentares a virem ao plenário imediatamente. Ainda temos algumas matérias relevantes para
serem votadas hoje e é fundamental que possamos
dar agilidade à votação.
Portanto, apelo para os companheiros do
PSDB, que se encontram em seus gabinetes ou em
outras dependências da Casa, no sentido de que venham ao plenário, porque já estamos com uma matéria em processo de votação.
O PSDB, nesse requerimento, vota "sim", Sr.
Presidente.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
da Frente Liberal recomenda o voto "si'm" e reitera
apelo aos Srs. Parlamentares no sentid9 de que venham ao plenário para que possamos votar
esse reI,
querimento de preferência e em seguidà iniciarmos a
votação das emendas aglutinativas e dos destaques
sobre a reforma da Previdência Social. "
Nesta votação, o PFL recomenda o voto "sim".
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB encaminha o voto "sim" e solicita
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mais uma vez aos Srs. Parlamentares que venham
imediatamente ao plenário.
O SR. COLBERT MARTINS (PPS - BA. Sem
revisão' do orador.) - Sr. Presidente, atingido o
quorum, Ó PPS sai da obstrução e recomenda o
voto "não".
O SR. HUMBERTq COSTA (PT - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT, diante da
obtenção do quorum regimel'}Jal, orienta os seus
Parlamentares para o voto "não".
O SR. SÉRGIO CARNEIRO (PDT - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, atingido o quorum, o PDT recomenda o voto "não".
O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA (PFl - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
da Frente liberal recomenda o voto "sim" e reitera
apelo aos Srs. Parlamentares no sentido de que venham ao plenário e aqui permaneçam. Após esta votação, daremos início à votação das emendas aglutinativas e dos destaques, para prosseguirmos na votação da reforma da Previdência Social.
O PFl recomenda o voto "sim".
A SRA. JANDIRA FEGHALI (PCdoB - RJ.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PCdoB
vota "não".
O SR. HUMBERTO COSTA (PT- PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "não".
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
-(P~fõ'B - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidênte, o PSDB encaminha o voto "sim".
Solicito ao Srs. Deputados que ainda não vieram ao Plenário que o façam rapidamente.
O SR. DARCíSIO PERONDI (BlocotPMDB RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PMDB, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, convoca seus Parlamentares para comparecerem ao plenário e votarem "sim". Temos de fazer andar a Reforma da Previdência.
O SR. AGNELO QUEIROZ (PCdoB - DF. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, atingido o
quorum, o PCdoB vota "não".
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB encaminha o voto "sim".
O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "não".
O SR. 1t40C~NCIO OLIVEIRA (PFl - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
da Frente liberal recomenda o voto "sim" e reitera o
apelo aos Srs. Parlamentares para que venham ao
plenário e nele permaneçam, pois estamos votando
o requerimento de preferência e logo após teremos
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votações de emendas aglutinativas e destaques à
Reforma da Previdência Social.
Nesta votação, o PFl recomenda o voto "sim".
O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "não".
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB encaminha o voto "sim" e solicita aos
Srs. Parlamentares que acorram ao plenário.
O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota
"não".
O SR. PEDRO VALADARES (PSB - SE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSB vota
"não".
O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota
"não".
,
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "sim".
O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "não".
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB encaminha o voto "sim".
O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "não".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está
encerrada a votação.
O SR. WAGNER SALUSTIANO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) .,.. Tem
V. Exa. a palavra.
O SR. WAGNER SALUSTIANO (PPB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, registro
que nessa votação meu voto foi "sim".
O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex! a palavra.
O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, apesar de já não
mais ser possível retificar, registro ,que votei errado.
Meu voto saiu "sim", mas era "não".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois
não, Sr. Deputado.
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Anuncio
o resultado da votação:
VOTARAM
289
Sim
Não
112
Abstenção 7

Total

Quinta-feira 26 07897

José Melo _ PFL _ Sim
Luiz Fernando _ PPB _ Sim

Rondônia

408

É aprovado o requerimento de preferência
para as emendas aglutinativas nºs 63, 29, 60 e 61.
',' VOTARAM OS SEGUINTES SENHORES DEPUTADOS:
Roraima
Alceste Almeida - Bloco _ PMDB - Sim
Elton Rohnelt - PFL - Sim
Francisco Rodrigues - PTB - Sim
Luciano Castro - PSDB - Sim
Luis Barbosa - PPB - Sim
Moises lipnik - PL - Sim
Robério Araújo - PPB - Sim
Salomão Cruz - PSDB - Sim.

Amapá
Antonio Feijão - PSDB - Sim
Eraldo Trindade - PPB - Sim
,
Fátima Pelaes - PSOB - Sim
Gervasio Oliveira - Bloco _ PDT ~ Não
Murilo Pinheiro - PFL - Sim
Raquel Capiberibe - PSB - Não
Sergio Barcellos - PFL - Sim
Valdenor Guedes - PPB ~. Não.

Pará
Anivaldo Vale - PSDB - Sim
Antonio Brasil- Bloco _PMDB - Não
Benedito Guimarães - PPB - Sim
Elcione Barbalho - Bloco _ PMDB - Não
Geraldo Pastana - Bloco _ PT - Não,
Gerson Peres - PPB - Sim
Giovanni Queiroz - Bloco _ PDT- Não
Hilario Coimbra - PSDB ,. Sim .
José Priante - Bloco _ PMDB - Sim
Mario Martins - Bloco _ PMDB - Sim .
Olavio Rocha - PSDB - Sim
'
Paulo Rocha - Bloco _ PT - Não
Vic Pires Franco - PFL - Sim.
A partir
do conteúdo do(a)
,

Amazonas
Arthur Virgílio _ PSDB _ Sim
João Thomé Mestrinho _ Bloco/PMDB _ Não

Confúcio Moura _. Bloco/PMDB ~ Sim
Eurípedes Miranda _ Bloco/PDT _ Não
Expedito Júnior _ PFL _ Sim
Moisés Bennesby _ PSDB _ Sim
Odaisa Fernandes _ PSDB _ Sim
Silvernani Santos _ PFL _ Sim.

Acre
Carlos Airton _ PPB _ Não
Célia Mendes _ PPB _ Sim
Emílio Assmar _ PPB _ Sim
Osmir Lima _ PFL _ Sim
Regina Uno _ Bloco/PMOB _ Sim
Zila Bezerra _ PFL _ Sim.

Tocantins
Antonio Jorge _ PFL _ Sim I
Darci Coelho _ PFL _ Sim ~
Dolores Nunes _ PFL _ Sim
João Ribeiro _ PFL _ Sim
Osvaldo Reis _ PPB _ Sim
Paulo Mourão _ PSDB _ Sim
Udson Bandeira _ Bloco/PMDB _ Sim.

Maranhão
Albérico Filho _ BLoco/PMDB _ Sim
Antonio Joaquim Araújo _ PL _ Sim
César Bandeira _ PFL _ Sim
Costa Ferreira _ PFL _ Sim
Haroldo Sabóia _ Bloco/PT _ Não
Magno Bacelar _ PFL _ Sim
Márcia Marinho _ PSDB _ Sim
Neiva Moreira _ Bloco/PDT _ Não
Pedro Novais _ Bloco/PMDB _ Sim
Remi Trinta _ PL _ Sim
Roberto Rocha _ PSDB _ Sim
Sebastião Madeira _ PSOB _ Sim.

Ceará
Aécio de Borba _ PPB _ Sim
Anibal Gomes _ PSDB _ Sim
AmOr! Bezerra _ PSDB _ Sim
Edson Silva _ PSDB _ Sim
Firmo de Castro _ PSDB _ Sim
Gonzaga Mota _ Bloco/PMDB _ Sim
Inácio Arruda _ Bloco/PCdoB _ Não
José Unhares _ PPB _ Sim
José Pimentel_ BLoco/PT _ Não
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Leônidas Cristino _ PP~ _. Não
Nelsqn Otoch _ PSDB .... Sim
Paúlo Lustosa _ BIOcÕ!PMDB _ Sim
Pimentel Gomes _ PPS _ Sim
Raimundo Gomes de Matos _ PSDB _ Sim
Rommel Feijó _ PSDB _ Sim
Ubiratan Aguiar _ PSOB _ Sim
Vicente Arruda _ PSOB .... Sim.
Piau(

Ari Magalhães _ PPB _ Sim
Ciro Nogueira _ PFL _ Sim
Felipe Mendes _ PPB _ Sim
Heráclito Fortes _ PFL _ Sim
João Henrique _ BlocolPMDB _ Sim
Júlio César _ PFL _ Sim
Paes Landim _ PFL _ Sim.
Rio Grande do Norte

Augusto Viveiros _ PFL _ Sim
Batinho Rosado _ PFL _ Sim
Cipriano Correia _ PSOB _ Sim
Henrique Eduardo Alves _ BlocolPMOB _ Sim
João Faustino _ PSDB _ Sim
Ney Lopes _ PFL _ Sim.
Paraiba
Adauto Pereira _ PFL _ Sim
Álvaro Gaudêncio Neto _ PFL _ Sim
Armando Abílio _ BlocolPMDB _ Sim
Efraim Morais _ PFL _ Sim
Enivaldo Ribeiro _ PPB _ Sim
Gilvan Freire _ PSB _ Não
Ivandro Cunha Lima _ BlocolPMDB Sim
José Aldemir _ BlocolPMDB _ Sim
Ricardo Rique _ BlocolPMDB _ Sim
Roberto Paulino _ BlocolPMDB _ Sim
Wilson Braga _ PSDB _ Sim.
Pernambuco

Álvaro Ribeiro _ PSB _ Não
ANTONIO GERALDO _ PFL _ Sim
Fernando Ferro _ BlocolPT _ Não
Fernando Lyra _ PSB _ Não
.Humberto Costa -'- BlocoIPT _ Sim
Inócêncio Oliveira _ PFL _ Sim
João Colaço _ PSB _ Não
José Jorge _ PFL _ Sim
Luiz Piauhylino _ PSDB _ Sim
Nilson Gibson _ PSB _ Não
Pedro Correa _ PPB _ Sim
Ricardo Heráclio _ PSB _ Não

Roberto Fontes _ PFL _ Sim
Salatiel Carbatho _ PPB _ Sim
Severino Cavalcanti _ PPB _ Sim
Silvio Pessoa _ BlocolPMDB _ Sim
Vicente André Gomes _ PSB _ Não
Wilson Campos _ PSOB _ Sim
Wolney Queiroz _ Bloco/POT _ Não.
Alagoas
Augusto Farias _ PFL _ Sim
Benedito de Lira _ PFL _ Sim
Femando Torres _ PSOB _ Sim
José Costa _ PSO _ Não
José Thomaz Nonô _ PSDB _ Abstenção
Moacyr Andrade _ PPB _ Abstenção
Talvane Albuquerque _ PFL _ Sim.
Sergipe
Adelson Ribeiro _ PSDB _ Sim
Carlos Magno _ PFL _ Sim
José Teles _ PPB...:. Sim
Marcelo Déda _ Bloco/PT _ Não
Messias Gois _ PFL _ Sim
Pedro Valadares _ PSB _ Não.
Bahia
Alcides Modesto _ Bloco/PT Não
Cláudio Cajado _ PFL :... Sim
Colbert Matins _ PPS ...:.Não
Coriolano Sales _ BlocólPDT _ Abstenção
Domingos Leonelli _ PSB _ Não
Eujácio Simões _ PL _ Sim
Félix Mendonça _ PTB _ Sim
Jaime Ferandes _ PFL _ Sim
Jairo Azi _ PFL _ Sim
Jairo Carneiro _ PFL _ Sim
João Almeida _ PSDB _ Sim
João Carlos Bacelar _ PFL _ Sim
João Leão _ PSDB _ Sim
Jonival Lucas _ PFL _ Sim
José Rocha _ PFL _ Sim
Leur Lomanto _ PFL _ Sim
Luís Eduardo _ PFL _ Sim
Luiz Braga _ PFL _ Sim
Luiz Moreira _ PFL _ Sim
Manoel Castro _ PFL _ Sim
Mário Negromonte _ PSOB _ Sim
Nestor Duarte _ PSDB _ Sim
Pedro lrujo _ BlocolPMOB _ Sim
Prisco Viana _ PPB _ Sim
Roberto Santos _ PSOB _ Sim
Roland Lavigne _ PFL _ Sim
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Sérgio Carneiro _ Bloco/PDT Não
Severiano Alve~ _ BlocolPDT- Não
Simara Ellery _ Bloco/PMDB - Sim
Ursicino Queiroz _ PFL _ SimWalter Pinheiro _ Bloco/PT _ Não.
Minas Gerais
Ademir Lucas _ PSDB Sim
Aécio Neves - PSDB --Sim
Antonio do Valle _ Bloco _ PMDB Sim
Aracely de Paula _ PFL _ Sim
Armando Costa _ Bloco _ PMDB Não
Bonifácio de Andrada _ PSDB _ Sim
Danilo de Castro PSDB Sim
Elias Murad - PSDB - Si~
Eliseu Resende _ PFL _ Sim
Fernando Diniz _ Bloco _ PMDB Sim,
Francisco Horta _ PFL _ Sim
Herculano Aghinetti _ PPB _ Sim
Ibrahim Abi-Ackel_ PPB _ Sim
Israel Pinheiro _ PTB _ Abstenção
Jaime Martins _ PFL _ Sim
João Fassarella _ Bloco _ PT Não
João Magalhães _ Bloco _ PM-DB Sim
José Santana de Vasconcellos _ PFL _ Sim
Lael Varella _ PFL _ Sim
Leopoldo Bessone PTB Sim
Mareio Reinaldo M~eira -PPB Sim
Mário de Oliveira PPB - Sim Maurício Campo;-_ PSoB _ Sim
Neif Jabur _ Bloco _ PMDB Sim
Nilrnário Miranda _ Bloco _
Não
Odelmo Leão _ PPB _ Sim
Paulo Delgado _ Bloco _ PT Não
Paulo Heslander PTB Si~
PhiJemon Rodrigoos _ PIB _ Sim .
Roberto Brant _ PSDB _ Sim
Romel Anizio _ PPB _ Sim
Ronaldo Perim _ Bloco _ PMDB Sim
Sandra Starling _ Bloco _ PT Não
Saraiva Felipe _ Bloco _ PMDB Sim
Sérgio Miranda _ Bloco _ PCdoS Não
Silas Brasileiro _ Bloco_ PMDB -Sim
Silvio Abreu _ Bloco _ PDT NãO"
Tilden Santiago _ Bloco _ PT Não
Wagner do Nascimento _ PPS_ Sim
Zaire Rezende _ Bloco ~ PMDB Não.

PT

Espírito Santo
Adelson Salvador _ Bloco _ PMDB Não
Etevalda Grassi de Menezes _ Bloco PMDB _ Sim
Feu Rosa _ PSDB _ Sim
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João Coser _ Bloco PT Não
Luiz Buaiz PL _ Nã;Luiz Durão _ PFL _ Sim
Mârcus Vicente _ PSDB _ Sim
Nilton Baiano _ PPB _ Sim
Rita Camata _ Bloco _ PMDB Sim
Roberto Valadão _ Bloco_ PMDB _ Sim.
Rio de Janeiro
Alcione Athayde _ PPB _ Sim
Aldir Cabral_ PFL _ Sim
Alexandre Santos _ PSDB _ Sim
Alvaro Valle _ PL _ Não
Ayrton Xerez _ PSDB _ Sim
Candinho Mattos PSDB Sim
Carlos Alberto .Ca~pista __PFL _ Sim
. Carlos' Santana _ Bloco _ PT Não
Eurico Miranda _ PPB _ Sim Fernando Gonçalves _ PTB _ Sim
Fernando Lopes _ Bloco _ PDT Não
Francisco Silva _ PPB _ Não Jair BolsoRaro _ PPB _ Abstenção
Jandira Feghali _ Bloco _ PCdoB _ Não
João Mendes _ PPB _ Sim
Jorge Wilson _ Bloco _ PMDB _ Sim
José Egydio _ PFL _ Sim
I
José Maurício _ Bloco _ PDT Não
Laprovita Vieira PPB SimLima Netto _ PFL _ Si~
Lindberg Farias _ PSTU _ Não
Mareio Fortes _ PSDB _ Sim
Mària da Conceição Tavares _ Bloco _ PT _ Não
Milton Tem~r _ Bloco _ PT _ Não
Miro Teixeira _ Bloco PDT Não
Moreira Franco _ Bloc~ _ PMÕB Sim
Osmar Leitão _ PPB_ Sim
Paulo FeijÓ_ PSDB _ Sim
Roberto Campos _ PPB _ Sim .
Roberto Jefferson _ PTB _ Sim
Ronaldo Cezar Coelho PSDB Sim
Ronaldo Santos _ PSDB _ Sim Rubem Medina _PFL _ Sim
Sergio Arouca _ PPS _ Não
Simão Sessim _ PPB _ Sim.
São Paulo
Adhemar de Barros Filho PPB Sim
Alberto Goldman _ PSDB-=- Sim Almino Affonso _ PSB _ Não
Aloysio Nunes Ferreira PSDB Sim
Antonio Carlos Pannun~o PSDB Sim
Arlindo Chinaglia _ Bloco/P'" NãoArnaldo Faria de Sá _ PPB _Não
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Arnaldo Madeira _ PSDB _ Sim
Carlos Apolinário _ Bloco/PMDB _ Sim
Carlos Nelson _ Bloco/PMDB _ Sim
Celso Russomanno _ PPB _ Sim
Corauci Sobrinho _ PFL _ Não
Dalila Figueiredo _ PSDB _ Sim
De Velasco _ Bloco/PRONA _ Sim
Delfim Netto _ PPB _ Sim
Edinho Araujo _ Bloco/PMDB _ Sim
Eduardo Jorge _ BlocolPT _ Não
Fausto Martello _ PPB _ Sim
Fernando Zuppo _ Bloco/PDT _ Não
Hélio Bicudo _ Bloco/PT _ Não
Ivan Valente _ BlocolPT _ Não
Jair Maneguelli _ Bloco/PT _ Não
João Mellão Neto _ PFL _ Sim
João Paulo _ Bloco/PT _ Não
Jorge Tadeu Mudalen _ PPB _ Sim
José Anibal_ PSDB _ Sim
José Augusto _ PPS _ Não
José Coimbra _ PTB _ Sim
José de Abreu _ PSDB _ Sim
José Genoino _ BlocolPT _ Não
José Machado _ Bloco/PT _ Não
José Pinotti _ PSB _ Não
Jurandyr Paixão _ PPB _ Sim
Koyu lha _ PSDB _ Sim
Lamartine Poselia _ PPB _ Sim
Luciano Zica _ Bloco/PT _ Não
Luiz Eduardo Greennhalgh _ Bloco/PT _ Não
Luiz Gushiken _ Bloco/PT _ Não
Luiz Máximo _ PSDB _ Sim
Marcelo Barbieri _ Bloco/PMDB _ Não
Marta Suplicy _ BlocolPT _ Não
Mauricio Najar _ PFL_ Sim
Michel Temer _ Bloco/PMDB _ Abstenção (Art.
17 § 12 do RICD)
Nelson Marquezelli _ PTB _ Sim
Pedro Yves _ PPB _ Não
Ricardo Izar _ PPB _ Sim
Robson Tuma _ PFL_ Sim
Silvio Torres _ PSDB _ Sim
Tuga Angerami _ PSDB _ Não
Ushitaro Kamia _ PPB _ Não
Vadão Gomes _ PPB_ Sim
Valdemar Costa Neto_ PL_ Não
Vicente Cascione _ PTB _ Não
Wagner Rossi _ Bloco/PMDB _ Sim
Welson Gasparini _ PSDB _ Sim
Zulaiê Cobra _ PSDB _ Sim.

Mato Grosso
Antonio Joaquim _ PSDB _ Sim
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Pedro Henry _ PSDB _ Sim
Rodrigues Palma _ PTB _ Sim
Rogério Silva _ PFL_ Sim
Teté Bezerra _ Bloco/PMDB _ Sim
Welinton Fagundes _ PL_ Sim.

Distrito Federal
Agnelo Queiroz _ Bloco/PCdoB _ Não
Augusto Carvalho _ PPS _ Não
Benedito Domingos _ PPB _ Sim
Chico Vigilante _ Bloco/PT _ Não
Jofran Frejat _ PPB _ Sim
Maria Laura _ BlocolPT _ Não
Osório Adriano _ PFL_ Sim.

Goiás
Aldo Arantes _ Bloco/PCdoB _ Não
Carlos Mendes _ Bloco/PMDB _ Sim
Marconi Perillo _ PSDB _ Sim
Maria Valadão _ PTB _ Abstenção
Nair Xavier Lobo _ Bloco/PMDB _ Sim
Orcino Gonçalves _ Bloco/PMDB _ Sim
Pedro Canedo _ PL_ Não
Pedro Wilson _ BlocolPT _ Não
Roberto Balestra _ PPB _ Sim
Rubens Cosac _ Bloco/PMDB _ Sim
Sandro Mabel_ Bloco/PMDB _ Sim
Zé Gomes da Rocha _ PSD _ Sim.

Mato Grosso do Sul
Dilso Sperafico _ PSDB _ Sim
Flávio Derzi _ PPB _ Sim
Marçal Filho _ PSDB _ Sim
Marilu Guimarães _ PFL _ Sim
Marisa Serrano _ PSDB _ Sim
Nelson Trad _ PTB _ Sim
Oscar Goldoni _ BlocolPMDB _ Não
Saulo Queiroz _ PFL _ Sim.

Paraná
Abelardo Lupion _ PFL _ Sim
Affonso Camargo _ PFL _ Sim
Alexandre Ceranto _ PFL _ Não
Basílio Villani _ PSDB _ Sim
Chico da Princesa _ PTB _ Sim
Dilceu S~erafico _ PPB _ Sim
Djalma de Almeida Cesar'_ BlocolPMDB _ Sim
Fernando Ribas Carli _ PPB _ Sim
Flávio Ams _ PSDB _ Sim
Hermes Parcianello _ BlocolPMDB Não
João Iensen _ PPB Sim
José Borba _ PTB _ Sim
José Janene _ PPB Sim
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Luciano Pizzátto _ PFL _ Sim
Luiz Carlos Hauly _ PSDB _ Sim
Maurício Requião _ Bloco/PMDB _ Não
Max Rosenmann _ PSDB _ Sim
Moacir Micheletto _ Bloco/PMDB _ Sim
Nedson Micheleti _ Bloco/PT _ Não
Nelson Meurer _ PPB _ Sim
Odílio Balbinotti _ PSDB _ Sim
Padre Roque _ Bloco/PT _ Não
Paulo Bernardo _ BlocolPT _ Não
Paulo Cordeiro _ PFL _ Sim
Renato Johnsson _ PSDB _ Sim
Ricardo Barros _ PPB _ Sim
Valdomiro Meger _ PFL _ Sim.
Santa Catarina
Dejandir Dalpasquale _ Bloco/PMDB _ Sim
Dércio Knop ~-Bloco/PDT _Não
Edinho Bez _ BlocolPMDB _ Sim
Hugo Biehl_ PPB _ Sim
José Carlos Vieira _ PFL _ Sim
Mário Cavallazzi _ PPB _ Sim
Milton Mendes _ BlocolPT _ Não
Paulo Bauer _ PFL _ Sim
Paulo Bornhausen _ PFL _ Sim
Paulo Gouvêa _ PFL _ Sim
Serafim Venzon _ BlocolPDT ..:.. Não
Valdir Colatto _ Bloco/PMDB _ Sim
Vânio dos Santos _ BlocolPT _ Não.
Rio Grande do Sul
Adão Pretto _ Bloco/PT _ Não
Adroaldo Streck _ PSDB _ Sim
Adylson Motta _ PPB _ Não
Airton Dipp _ Bloco/PDT ..,.. Não
Augusto Nardes _ PPB _ Sim
Carlos Cardinal _ Bloco/PDT _ Não
Darcisio Perondi _ BlocolPMDB _ Sim
Enio Bacci _ BlocolPDT _ Não
Ezídio Pinheiro _ PSDB _ Sim
Fetter Júnior _ PPB _ Sim
Germano Rigotto _ Bloco/PMDB _ Sim
Jair Soares _ PPB _ Não
Jarbas Lima _ PPB _ Não
Luís Roberto Ponte _ Bloco/PMDB _ Sim
Luiz Mainardi _ Bloco/PT _ Não
Matheus Schmidt _ BlocolPDt _ Não
Miguel Rossetto _ Bloco/PT _ Não
Nelson Harter _ Bloco/PMDB _ Sim
Nelson Marchezan _ PSDB _ Sim
Odacir Klein _ Bloco/PMDB _ Sim
Osvaldo Biolchi _ PTB _ Sim
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Paulo Paim _ Bloco/PT _ Não
Paulo Ritzel_ Bloco/PMDB _ Sim
Renan Kurtz _ Bloco/PDT _ Não
Valdeci Oliveira _ Bloco/PT _ Não
Wilson Cignachi _ Bloco/PMDB _ Sim.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a
mesa Emenda Aglutinativa n2 63, no seguinte teor:
Emenda Aglutinativa n2 63
A partir do conteúdo (a)
Art. 16 do Substitutivo
Emenda n.!! 17-CE/98
Emenda n.!! 21-CE/98
Emenda n.!! 54-CE/98
Art. 40, § 1!~ do substitutivo
alterar o substitutivo do Senado à PEC n.!! 33-1/95
da seguinte forma:
Artigo a ser alterado (no substitutivo): Art. 16
Dispositivo da Constituição: Art. 16 do Substitutivo
Modificação proposta pela presente emenda:
Dê-se ao art. 16 do substitotivo a seguinte
redação:
Art. 16. A isenção tributária de que trata
o inciso 11 do § 22 do art. 153 da Constituição
é limitada à soma de rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão cujo valor seja igualou inferior ao limite máximo de
benefícios do Regime Geral da Previdência
Social.
Justificação
As emendas aglutinativas ao texto do substitutivo visam afastar a revogação da isenção tributária
aos idosos que vivam de seus proventos de aposentadoria.
A presente emenda ~stabelece isenção até
duas vezes o limite de benefíci(j)s do RGPS, conciliando estes propósitos, aliás já implícitos na redação do art. 153, § 22 11 da CF, dando à imunidade alcance mais adequado à intenção do Constituinte,
uma vez que a legislação que regula a matétia acabou por tomar nulo o benefício, fixando a isenção
em até 1.000 UFIR (R$900).
I
Sala das Sessões. - Deputado Colbert Martins, PPS - BA - Deputado José Pimentel, Bloco
Parlamentar PT/PDT/PCdoB - Deputado Hómberto
Costa,
Vice-Líder
d'o
Bloco : Parlamentar
PTIPDTIPCdoB - Arnaldo Faria de Sá, Vice-Líder
doPPB.
A SRA. SOCORRO GOMES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE'(Michel Temer) -:- Tem
V. Ex'! a palavra.
.
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A SRA. SOCORRO GOMES (PCdoB - PA.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, registro
meu voto "não" na votação anterior.
O SR.,sALVADOR ZIMBALDI- Sr. Presidente, peço a pàlavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Tem~r) - Tem
V. ExIJ a palavra.
O SR. SALVADOR ZIMBALDI (PSDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, por um
lapso meu não saiu no ·painel. Votei "sim".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem a
palavra o Relator da matéria para, rapidamente, pro.
ferir o seu parecer.
O SR. ARNALDO MADEIRA (PSDI;3 - SP.
Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, a Emenda Aglutinativa nll 63 pretende
estabelecer isenção tributária limitada à soma de
rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão cuja valor seja igualou inferior ao limite máximo
do benefício estabelecido pelo regime geral da Previdência Social.
A isenção para tributação e cobrança de Imposto
de Renda é matéria tributária. Não está ligada à idade
nem à condição de ser ou não aposentada a pessoa.
Nossa legislação tributária atual estabelece um
limite, que é hoje é de R$900,OO por mês; ou seja, a
pessoa, aposentada ou na ativa, que recebe. 'até
R$900,OO por mês não recolhe O Imposto de Renda.
Entendemos correto a legislação' tributária definir,
em função da renda, quem está isento, quem paga e
a alíquota a ser paga.
Nosso parecer, portanto, é contrário à emenda.
A SRA. JOANA DARC - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem."
"
O SR. PRESIDEt,lTE (Michel Temer) - Tem
V, ·Exa. a palavra.
A SRA. JOANA DARC (PT-MG. Sem revisão
da oradora.) - Sr. Presidente, peço a V.Exa. faça reglstrar que na votação anterior o meu voto foi "não".
O SR. AROLDO CEDRAZ (PFL-BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior
o meu voto foi " s i m " . '
o SR. WALDOMIRO FIORAVANTE (PT'-RS.
Sem revisão do orador.)' - Sr. Presidente, na vota.
ção anterior o meu voto foi "não".' "
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo a palavra ao nobre Deputado' Co1bert Martins
para encaminhar a votação da emenda:
O SR. COLBERT MARTINS (PPS - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, 'embora a tenha
subscrito, a emenda é coletiva. Vários -Deputados da
Oposição também a subscreveram.

Março de 1998

Quero dizer ao Relator Arnaldo Madeira, primeiramente, que não concordamos com esse limite
de R$1.200,OO por considerá-lo absolutamente absurdo e fictício. ,Entendemos necessário modificá-lo
rapidamente.
Em segundo lugar, em 1988, por decisão dos
Constituintes, esse assunto passou a ser não somente de matéria tributária, mas de cidadania. O art.
153 da Constituição estabeleceu claramente, por decisão majoritária do Congresso Nacional, as condições em que não haveria cobrança de impostos para
os aposentados com idade superior a 65 anos, cuja
renda total fosse constituída exclusivamente de rendimentos do trabalho.
O que acontece agora? O Governo retira o art.
153 e volta a cobrança do Imposto de Renda para
os aposentados que ganham até esses famigerados
A$1.200,OO. Para os aposentados com mais de 65
anos, sabemos que não há cobrança de Imposto de
Renda, como se as pessoas pudessem, com esses
salários miseráveis, chegar no fim de suas vidas pagando o que já não têm, cortando na carne, aliás, no
osso, porque não sobra mais nada para tirar dessas
pessoas.
' Com esta emenda, propomos a todos os Parlamentares da Câmara dos Deputados a isenção tributária para pessoas que ganham atéR$1.200,OO.
Issóporque a grande maioria delas não tem condição digna de sobrevivência. E essa medida não
acrescentaria muito para o Governo brasileiro, que
deveria ter a magnanimidade de excluir, entre aquelesde quem ele cobra impostos, os que.ganham até
essa faixa de R$1.200,OO.
Não entendemos a emenda como matéria a
ser'considerada apenas no âmbito tributário.· É matéria constitucional, tanto que, 1988, por desejo da
grande maioria dos Constituintes que, por sua vez,
representaram a grande maioria do povo brasileiro,
foi inserida na nossa Carta Magna. E não há por que
entender que menos' de oito anos depois todas
aquelas decisões tomadas, principalmente nesse
campo, sejam consideradas ultrapassadas e erradas.
A globalização, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, não inclui a retirada de parte dos parcos
rendimentos de quem trabalhou e, em decorrência
do que trabalhou, está aposentado; nem inclui, além
disso, cortes na sua sobrevivência, 'na sua subsistência.
No mundo inteiro há várias formas de pagamento indireto além dos salários. Na Inglaterra, por
exemplo, as pessoas têm ajuda para as despesas
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com a saúde, medicamentos, alimentação, transportes etc. No Brasil, estamos querendo descobrir como
tirar cada vez mais recursos da população.
Agora se avança avassaladoramente em direção àqueles que já trabalharam, que já se aposentaramo E o que é mais lamentável: é possível que sejam alcançados por decisão desta Casa, Sr. Presidente.
A população brasileira, principalmente os mais
idosos, aqueles que conseguiram aposentadoria, entende ,com clareza que precisamos livrá-Ia de grande
peso, ou seja, precisamos impedir a retirada de parte dos seus parcos rendimentos a título de pagamento de Imposto de Renda.
Embora seja grande e poderoso, tão rico que
joga pelo ralo 29 bilhões de reais do Proer, que libera 600 milhões de reais parà viabilizar votações nesta Casa - e com que tristeza vemos que a maioria
dos Deputados prefere ver o jogo Alemanha versus
Brasil, saber quem foi expulso e quantos gols aconteceram ., será que o Brasil tem esta montanha de
recursos usada na maioria das vezes em benefício
da minoria da população e não pode, em respeito às
decisões da Constituição de 1988, restabelecer a
isenção tributária para aqueles que ganham menos
do que esses famigerados R$1.200,OO, que também
precisam ser revistos?
A SRA. LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) ,.... Tem
V. EX- a palavra.
A SRA. LAURA CARNEIRO (PFL - RJ. Sem
revisão da oradora) - Sr. Presidente, peço a V. Ex'
que consigne meu voto "sim" na votação anterior.
O SR. EULER RIBEIRO (PFL -Af:i1.Sem I;9visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior
meu voto foi ·sim".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em votação a Emenda Aglutinativa nº 63 - Corno vota o PCdoB?
O SR. AGNELO QUEIROZ (PCdoB,- DF. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente,' o PCdoB vota
favoravelmente a essa emenda aglutinatjva e o faz
por um motivo muito simples: primeiro, porque a
Constituição garantiu tal isenção para o aposentado
acima de 65 anos, deixando apenas a fixação do limite de isenção para lei complementar.
É o que estamos querendo fazer. Não queremos utilizar dois pesos e duas medidas. Quando discutimos o teto de R$1.200,OO, que é fatalista, não
queríamos estabelecer esse valor como teto do benefício, mas, então, ele prevaleceu. Estamos propondo agora que o mesmo teto prevaleça para a
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isenção do pagamento do Imposto de Renda. Quem
ganha até R$1.200,OO não poderia ser tributado pelos mesmos motivos que levaram à fixaç~o do teto.
O PCdoB encontra-se em obstrução, mas votará "sim" se for atingido o quorum.
O SR. LUIZ BUAIZ (PL - ES. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PL vota "sim".
O SR. JOSÉ PINOTTI (PSB - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, realmente fiquei impressionado com a defesa do nosso Relator, Deputado Arnaldo Madeira. E tenho de admitir que existem tecnicalid~des legais que nàs colocam alguma
dúvida nessa que~tão. Sr. Presidente; essas tecnicalidades todas ficam menores quando se trata de
defender o direito de o cidadão aposentado, com
mais de 65 anos de idade, que ganha menos de
R$1.200,OO, !'Ião pagar tributos nesta Nação. É uma
coisa absolutamente justa. Temos de colocar tecnicalidades de lado e votar pela sobrevivência do aposentado brasileiro.
Por essa razão, o Partido Socialista Brasileiro
vota favoravelmente à emenda do Deputado Colbert
Martins. O PSB vota "sim".
O SR. SÉRGIO CARNEIRO (PDT _ BA. Sem
revisão do orador.) _ Sr. Presidente, para esclarecimento dos colegas, há aqui uma certa confusão.
V.Ex! conhece, já foi Uder do PMDB.
Diz o inciso li, § 22, art. 153 da Constituição Federal: Art. 153
.
§22

.

11 - não incidirá, nos termos e limites fixados em lei, sobre rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, pagos pela
previdência social da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios a pessoa com idade superior a sessenta e cinco
anos, cuja renda total seja constituída, exclusivamente, de rendimentos do trabalho.
Ora, se o substitutivo está suprimindo essa
isenção, vamos cair no limite proposto pela lei atual,
a lei tributária, de Imposto de Renda, que é de
R$900,OO. Estamos aqui discutindo R$300,OO, porque o teto foi fixado em R$1.200,OO. Então, o que
estamos di$Cutindo é a possibilidade de conceder ao
aposentado a isenção sobre R$1.200,OO, e não sobre R$900,OO.
Nesse sentido, o PDT, assim que for atingido o
quorum, votará "sim", mas estamos em obstrução
no primeiro momento.
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A SRA. ANA CATARINA· - Sr. Presidente,
peço éj. palavra pela orde!!',
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exª a palavra.
A SRA. ANA CATARINA (Bloco/PMDB - RN.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, na votação anterior meu voto foi '"sim".
O SR. GONZAGA PATRIOTA (PSB - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior meu voto foi "não".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
votam os demais Líderes?
O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT entende que
essa emenda, primeiro, tem o sentido de preservar
aquilo que a Constituição já detennina, que as pessoas maiores de 65 anos de idade estejam isentas
do desconto do Imposto de Renda, no caso de dependerem unicamente de proventos de aposentadória ou pensão.
O que queremos é exatamente estender para
aqueles que percebem aposentadorias ou a soma
de aposentadorias em valores inferiores ao futuro
teto da Previdência Social, que é R$1.200,OO, essa
isenção. Portanto, é uma emenda que procura am.pliar a justiça social e diminuir a carga tributária sobre aqueles que já contribuem pesadamente ç1e ml;lneira indireta.
Nesse sentido, no momento em que obtivermos o quorum, o PT votará "sim". Mas, por enquanto, se encontra em obstrução.
O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, para apoiar areiatório do Sr. Relator, o PPB encaminha o voto "não".
O SR. DARCís~o PERONDI (Bloco/PMDB 'RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PMDBacompanha o R'elator, porque já há isenção
pela Lei do Imposto de Renda. E também o Governo
retirou e está propondo a retirada de isenção, desconstitucionalizando.
A proposta em questão vai ,dar isenção' àos
marajás do Poder Judiciário, que, depois de 65
anos, ganhando R$20.000,OO, não vão pagar o Imposto de Renda. Vamos :corrigir injustiças ou não?
O PMDB vota "não".
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB - SP. Sem revisão do orador.) '- Sr. Presidente, parece-me paradoxal a posição defendida
pela Oposição. Em primeiro lugar, a matéria objeto
desta emenda aglutinativa é de legislação tributária.
Hoje já existe lei que contempla não só o aposentado ou pensionista, mas até mesmo aqueles que es-
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tão na ativa, ganham até certo,limite e ficam isentos.
Já é matéria atendida.
Sabemos que os grandes empresários, Inclusive os profissionais liberais mais renomados deste
País, quando se aposentarem só receberão
R$1.200,OO por mês. Dessa forma, 'estaríamos isentando os grandes, os poderosos deste País de pagamento de tributos, em função dos seus salários.
Conseqüentemente, o PSDB vota com coerência; vota com o Relator. Portanto, vota "não·.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL' - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ouvi atentamente todos os argumentos expostos e cheguei à
conclusão: de que o texto 'atual da Constituição preserva os aposentados e pensionistas acima de 65
anos, isentando-os de pagamento do tributo.
Retiramos esse dispositivo.' Quem deve fixar
normas é a Receita' Federal. A pessoa deve ser
isenta em relação àquilo que recebe de aposentado, riá' ê pensão. Se o aposântado, tiver outros rendimentos, apartamentos etc, deve pagar Imposto de
Renda. Seria injusto se o isentássemos.
,.Sr. Presidente, p'recisamos fazer as coisas com
" muita segurança, com muita propriedade, para que a
Receita Federal possa isentar os rendimentos provenientes apenàs'da aposentadoria e das pensões das
pessoas acima de 65 anos. ' , .
.,
.
. ,'. '.', Assim sendo, Ó' 'Pártido da Frente Libéral vdta
'
"não·' à emenda aglutinatiYa.
O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP.
Serif revisãó' do orador.) '- Sr. Presidente, ,o PTB
"n~o".
"
.
vota
~
~.'
~
O SR. CHICAO BRIGIDO .:.. Sr. Presidente,
p'eço a palavra pela ordem.
..
" "'Ó'S~~ PRES'ID~~tE (MichéITemer)- Tem
V. Exª a palavra.
. "•"
_,

_

• '

.

.',

'"

J

,

. '

,.
O SR. CHICÃO. BRíGIDO (BlocoIPMDB - AC.
Sem revisão, do. oradof.l:- Sr. Presidente, o meu
voto é "não·.
',
P SR.,~OBI:RTOPESSOA (PFL - Ci;o Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vc;>tação an, tertoro,meu voto é "não"",
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Comunico aos Srs. Parlamentares que ao dar a possibilidade de voto nas bancadas retardarei um pouco a
votação, para que aqueles que não votaram ou se
equivocaram ainda possam fazê-lo hesta tarde. Vamos tentar votar nas bancadas onde os senhores se
encontram.
O SR. Luís EDUARDO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
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O SR. PRE$IDENTE (Michel Temer) - Tem
V. E~ a: palavra.
O SR. L.UfS EDUARDO (PFL - BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do Go',femo recomenda o voto MnãoM.
A SRA. JANDIRA FEGHALI (PCdoB - RJ.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PCdoB
está em obstrução.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Presidência solicita a todos os Parlamentares que tomem
seus lugares a fim de ter início a votação pelo sistema eletrônico.
O SR. COLBERT MARTINS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex!! a palavra.
O SR. COLBERT MARTINS (PPS - BA. sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS vota
.
MnãoM
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSOB vota ~não·.
O SR. DA~cfsIO, PERONDI (BlocoIPMOB RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PMOB Y9,a "nãQM.
.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Os Srs.
Parlamentares que se encontram nas bancadas
queiram selecionar os seus votos, apertando o botão
preto do painel até que as luzes do posto se apaguem
,
O SR. SÉRGIO CARNEIRO - Sr.- Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex!! a palavra.' , ,
'
O SR. SÉRGIO CÂRNEIRO(POT :...: BA.. Sem
revisão do orador.) ":"5r. Presidente, o POT está em
obstrução.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Quem
ainda não votou pode votar nas respectivas bancadas. Ainda há essa possibilidade.
O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço
'a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V.E~ a palavra.
'
O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB vota "não".
O SR. JOSÉ PINOm (PSB - SP. Sem revisão
.do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Socialista
Brasileiro está em obstrução e recomenda o voto
"sim".
O SR. DARCfslO PERONDI (Bloco/PM08 RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
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PMDB convoca os Srs. Parlamentares para descerem ao plenário e votarem MnãoM. Vamos acelerar.
O SR. COLBERT MARTINS (PPS .,.. BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS está em
obstrução.
O SR. $ÉRGIO CARNEIRO (PDT-BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre~idente, o PDT e$tá em
obstrução.'
O SR. CHICÃO BRfGIDO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex!! a palavra.
O SR. CHICÃO BRfGIDO (Bloco/PMDB - AC.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, para efeitos administrativos, na votação anterior meu voto foi
MsimM.
O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex!! a palavra.
O SR. 'tiUMBERTO COSTA (PT- PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT está em
obstrução.
O SR. ITAMAR SERPA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Tt3mer) - Tem
V. Ex!! a palavra.
O SR. ITAMAR SERPA (PSDB - RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior meu voto foi MsimM.
\ O SR~ JOSÉ PINOTTI - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex!! a palavra.
O SR. JOSÉ PINOTTI (PSB - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Socialista
Brasileiro recomenda o voto Msim Me'está em obstrução.
O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente" o PT está em
obstrução.
.
O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. $em revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda
o voto Mnão M•
O SR. URSICINO QUEIROZ - Sr. Presidente,
peço a palavra pel,a, ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex' a palavra.
O SR. URSICINO QUEIROZ (PFL - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Deputado Ursicino Queiroz confirma o voto Mnão".
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O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex'! a palavra.
O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda
o voto "não".
O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
da Frente Liberal recomenda o voto "não" e faz um
apelo aos Srs. Deputados para que venham ao plenário, para que possamos atingir o quorum regimental de 30a votos para votação de emenda constitucional. Até agora votaram 156 Parlamentares. Portanto, faço este apelo para que possamos concluir a
votação desta emenda aglutinativa e reiniciar as votações seguintes da reforma da Previdência Social.
Nesta votação, o Partido da Frente Liberal recomenda o voto "não".
O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revisão 'do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda
o voto "não".
O· SR~ ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB - SP. Sem revisão do oraélor.) - Sr. Presidente, o,PSDB conclama os Srs. Parlamentares a virem a plenário. O nosso voto é "não".
.
. O SR. MAURO LOPES - Sr. Presidente, peço
i:f palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Tem
V. Ex!! a palavra.
O SR. MAURO LOPES (Bloco/PMDB _ MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior meu voto foi "sim".
. O SR.. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR~ -PRESIDENTE (Michel Temer) ~ Tem
V. Ex!! a palavra.
O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem revisão do prador.) - Sr. Presidente, o PT está em
"obstrução".
" O SR.. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB - SP~.Sem revisão do orador.) - Sr. 'Presidente, o PSDB encaminha o voto "não".
O .SR. DARCrSIO PERONDI (Bloco/PMDB RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PMDB encaminha o voto "não".
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
da Frente Liberal recomenda o voto "não" e reitera o'
apelo aos Srs. Parlamentares para que venham ao
plenário, a fim de que possamos concluir a votação
desta emenda aglutinativa e reiniciarmos as demais
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votações. Trata-se de matéria da reforma da Previdência Social e precisamos avançar essa votação,
para que possamos concluir a votação em primeiro
turno.
Nesta votação, o Partido da Frente Liberal recomenda o voto '"não".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Quero
alertar os Srs. Parlamentares para o fato de que
amanhã teremos sessão ordinária às 14h. Portanto,
haverá continuação da votação da proposta de
emenda constitucional da Previdência amanhã, às
14h.
O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex'! a palavra.
O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha
o voto "não".
O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT encontra-se
em obstrução.
O SR. JOSÉ LUIZ CLEROT - Sr. Presidente,
peço a palavra pela' ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. EXª a palavra.
"O'SR. JOSÉ LUIZ CLEROT (Bloc.o/PM.DB _
PB., Sem revisão ,do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior votei "sim".
O SR. AGNELO QUEIROZ ...,. Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem..
O SR•. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
a
V. Ex . a palavra.
' O SR. AGNELO QUEIROZ (pedoB - DF. Sem
revisão do orador.) -' Sr. Presidente, o PCdoB está
,em obstrução.
_
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB encaminha o voto "não" e sol~cita aos
Srs. Parlamentares que acorram ao plenário., Já estamos no final do processo de votação. O voto é
"não".
O SR. DARCrSIO PERONDI (BlocoIPMDB.RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido do Movimento 'Democrático Brasileiro, PMDB,
convoca os Srs. Parlamentares a descerem dos gabinetes e votar "não".
O SR. JOVAIR ARANTES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa. a palavra.

Março de 1998

o

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

SR. JOVAIR ARANTES (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior meu voto foi "sim".
O SR. ALDO REBELO (PCdoB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior meu voto foi "não".
O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa. a palavra.
O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, os progressistas
votam "não".
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB encaminha o voto "não" e mais uma
vez solicita aos Srs. Parlamentares para virem ao
plenário.
O SR. ANTONIO GERALDO (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL recomenda o voto "não".
O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT recomenda
.
o voto "não".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Peço
aos Srs. Deputados que permaneçam no plenário,
pois vamos ter várias votações. A partir de agora, se
permanecerem no plenário, agilizaremos as votações e poderemos terminar mais cedo.
O SR. ANTONIO GERALDO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
'v. Exa . a palavra.
O SR. ANTONIO GERALDO (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, muitos saíram
do plenário para ver o gol de Ronaldinho. O Brasil
ganhou por 2 a 1.
O SR. EDUARDO JORGE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela o'rdem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa . a palavra.
O SR. EDUARDO JORGE (PT - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Frente de Oposição, que não faz gol contra, está em obstrução.
O SR. ANTONIO GERALDO (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL recomenda o voto "não".
O SR. HAROLDO LIMA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa. a palavra.
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O SR. HAROLDO LIMA (PCdoB - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior meu voto foi "não".
O SR. ANTONIO GERALDO (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL vota
"não".
O SR. DARCíSIO PERONDI(Bloco/PMDB RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PMDB recomenda o voto "não".
O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT está em
obstrução.
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB recomenda o voto "não".
O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Progressista Brasileiro recomenda o voto "não·.
O SR. ANTONIO GERALDO (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL está votando "não".
O SR. ROBSON TUMA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa . a palavra.
O SR. ROBSON TUMA (PFL - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, no momento em
que fui votar no posto avulso a luz não se acendeu.
Meu voto é "não".
O SR. SILVIO TORRES (PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
"não".
O SR. VILMAR ROCHA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer):"- Tem V.
Exa. a palavra.
O SR. VILMAR ROCHA (PFL - GO. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, apenas para registro em ata, na votação anteri<?r meu voto fqi ·sim".
O SR. ANTONIO BA'-HMANN (PPS - CE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior votei "sim".
O SR. SAULO QUEIROZ - Sr. ,;Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa . a palavra.
I
O SR. SAULO QUEIROZ (PFL - MS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, retifico meu voto.
Quero votar "não".
O SR. INÁCIO ARRUDA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa . a palavra.
O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB - CE. Sem
revisão do 'Orador.) - Sr. Presidente, alcançado o
quorum regimental, o PCdoB encaminha o voto
"sim" e registra que essa emenda aglutinativa deriva
de emenda apresentada por mim à proposta de reforma da Previdência. Ela trata exatamente da cobrança de Imposto de Renda sóbre os salários dos
aposentados com mais de 65 anos de idade.
É preciso, portanto, que a população brasileira
procure observar rigorosamente como os Oeputados
estão votando essa emenda. A maioria dos pais 'dos
senhores aqui presentes com certeza daqui a pouco
vão ligar cobrando a posição que adotaram neste
exato momento.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Solicito
a V. Exa. que encaminhe com certa rapidez, para
que os outros partidos também o façam.
O SR. INÁCIO ARRUDA - Sr. Presidente, o
voto do PCdoB é "sim".
O SR. SÉRGIO CARNEIRO (POT - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, atingido o quorum, o POT vota "sim".
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSOB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSOB encaminha o voto "não".
O SR. EDUARDO JORGE (PT - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, atingido o quorum,
a Liderança do Partido dos Trabalhadores recomenda o voto "sim".
O SR. ANTONIO GERALDO (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do
PFL recomenda o voto "não".
O SR. SERGIO AROUCA (PPS - RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, atingido o quorum , o PPS vota "sim".
O SR. RONALDO CEZAR COELHO (PSOB RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a liderança do Governo encaminha o voto "não" e apela
para os Srs. Parlamentares no sentido de que venham ao plenário. Haverá cinco votações nesta noite.
A SRA. MARCIA CIBILlS VIANA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex!! a palavra.
A SRA. MARCIA CIBILIS VIANA (POT - RJ.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, na votação anterior o meu voto foi "não".
O SR. RONALDO CEZAR COELHO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex!! a palavra.
O SR. RONALDO CEZAR COELHO (PSOB RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do Governo encaminha o voto "não".
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSOB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSOB encaminha o voto "não".
O SR. GERVÁSIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. ExB tem a palavra.
O SR. GERVÁSIO OLIVEIRA (POT - AP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, tenho dúvidas
se votei "sim" ou "não". Para todos os efeitos, ratifico
o meu voto "sim".
'
\
O SR. MARCOS LIMA (B!ocoIPMOB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior meu voto foi "não".
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
, O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. ExB a palavra.
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSOB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSOB entende que a matéria está relacionada com a legislação tributária e conseqüentemente encaminha o voto "não".
Ó SR. JAIR MENEGUELLI (PT - SP. Sem revisão.do orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos Trabalhadores encaminha o voto "sim".
O SR. JOSÉ PINOTTI (PSB - SP"'Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Socialista
Brasileiro retira a obstrução e encaminha o voto
"sim", lembrando que estamos simplesmente permitindo ao trabalhador brasileiro aposentado, com mais
de 65 anos de idade, que ganha menos de 1.200
reais, a isenção do Imposto de Renda. Parece-me
extremamente simples e justo. Portanto, solicitamos
aos companheiros o voto "sim", para que o trabalhador pobre, com mais de 65 anos de idade, não pague Imposto de Renda.
O SR. AÉCIO NEVES (PSOB - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSOB reitera o
apelo para que seus Parlamentares, que ainda não
votaram, venham imediatamente ao plenário, pois
haverá outras votações.
O PSOB recomenda o voto "não".
O SR. ANTONIO GERALDO (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL
solicita aos Oeputados que venham ao plenário,
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paraque possamosconcluirestavotaçãoe iniciaras
outras.
O PFL recomenda o voto "não".
O SR. PINHEIRO LANDIM - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex!! a palavra.
O SR. PINHEIRO LANDIM (81oco/PMD8 - CE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior o meu voto foi "não".
O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. EXª a palavra.
O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota ·sim".
O SR. FERNANDO LOPES (PDT - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT recomenda aos seus Parlamentares o voto "sim".
O SR. MURILO DOMINGOS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex!! a palavra.
O SR. MURILO DOMINGOS (PT8 - MT. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na primeira votação o meu voto foi "sim".
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. EXª a palavra.
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSD8 - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB recomenda· o voto "não" e solicita
aos Srs. Parlamentares que venham ao plenário,
pois estamos próximos da 'encerramento do processo de votação.
O SR. ANTONIO GERALDO (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do
PFLrecomenda o voto "não" aos companheiros que
estão chegando agora no plenário.
O SR. ANTONIO·, CARLOS PANNUNZIO
(PSD8 - SP. Sem revisão'do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB encaminha o voto "não".
O SR. OSMÂNIO PEREIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. ExB a palavra.
O SR. OSMÂNIO PEREIRA (PSD8 - MG.
Sem revisão do orador.) ....; Sr. Presidente, na votação anterior meu voto foi "sim".
O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem..
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V.Exª a palavra.
O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, há 460 Parlamentares na Casa e estamos com 415 nQ painel. V.ExS.,
como sempre, tem procurado aproximar t)s dois números.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Claro,
Deputado.
Srs. Deputados, venham votar.
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Sr.
Presidente, 'peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex!! a palavra.
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr.Presidente, o PSD8 encaminha o voto "não".
O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "sim".
O SR. ANTONIO GERALDO (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL vota
"não".
O SR. INÁCIO ARRUDA (PCd08 - CE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PCd08 vota
"sim". Mais um imposto, não tem quem agüente.
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSÕB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSD8 vota "não".
O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota
"sim".
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSD8 - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "não".
. O SR. ANTONIO GERALDO (PFL - PE. Sem
revisão do orador. ) - Sr. Presidente, o PFL encaminha o voto "não".
O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Semrevisão do orador. ) - Sr. Presidente, o PT encaminha
o voto "sim".
O SR. ASDRÚBAL BENTES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa. a palavra.
O SR. ASDRÚBAL BENTES (810co/PMDB - PA. Sem revisão do oJador.) - Sr.
Presidente, na votação anterior meu voto foi
"sim".
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
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o SR. PRESIDENTE (Mictle! Temer) - Tem
V. Exa. a palavra.
. '.
O ·SR. ANTONIO êARLOS PANNUNZIO
. (PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB encaminha o voto ·não·.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está
encerrada a votação.
.
O SR. AYRTON XEREZ - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa. a palavra.
O SR. AYRTON XEREZ (PSDB - RJ. Sem
revisão do orador. ) - Sr. Presidente, votei, mas o
meu nome não apareceu no painel. Meu voto é
wnão w.
O SR. PRESIDENTE (Michel T~er) - Constará da ata, Sr. Deputado.
O SR. SEVERINO CAVALCANTI - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa . a palavra.
O SR. SEVERINO CAVALCANTI (PPB - PE.
sem revisão do orador. ) - Sr. Presidente, nesta
votação o meu voto é ·não·.
O SR. JÚUO CESAR (PFL - PI. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior
meu voto foi ·não·.
O SR. PAULO UMA (PFL - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior
meu voto foi ·não".
.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Anunci.o
o resultado da votação.
VOTARAM
Sim:
158
Não:
257
Abstenções: :........................................... 5
Total:
~
420
É rejeitada a Emenda Aglutinativa n2 63 .
VOTARAM OS SEGUINTES SENHORES
DEPUTADOS:
Roraima
Alceste Almeida-: Bloco/PMDB - Não
Elton Rohnelt - PFL - Não
Francisco Rodrigues - PTB - Não
Luciano Castro -·PSDB - Não
Luis Barbosa - PPB - Não
Moises Upnik - PL - Não
Roberto Araújo -PPB - Não
salomão Cruz - PSDB - Não..
Amapá
Antonio Feijão - PSDB - Não

Eraldo Trindade - PPB - Sim
Fátima Pelaes - PSDB - Não
Gervásio Olivéira - BlocolPDT - Sim
Murilo Pinheiro - PFL - Abstenção
Raquel Capiberibe - PSB ..::. Sim
Sérgio Barcellos - PFL - Não
Valdenor Guedes - PPB - Sim.
Pará
Anivaldo Vale - PSDB - Não
Antonio Brasil- BlocolPMDB - Sim
Asdrubal Bentes - BlocolPMDB - Sim
Benedito Guimarães - PPB - Não
Elcione Barbalho - BlocolPMDB - Sim
Geraldo Pastana - BlocolPT - Sim
Gerson Peres - PPB - Sim .
Giovanni Queiroz - BlocolPDT - Sim
Hilário Coimbra - PSDB - Não
Mário Martins - Bloco/PMDB - Não
Olavo Rocha - PSDB - Não
Paulo Rocha - BLoco/PT - Sim
Raimundo Santos - PFL - Não
Socorro Gomes - Bloco/PCdoB - Sim
Vic Pires Franco - PFL - Não.
Amazonas
Arthur Virgílio - PSDB - Não
Euler Ribeiro - PFL - Não
João Thomé Mestrinho - Bloco/PMDB - Sim
José Melo - PFL - Não
Luiz Fernando - PPB .:. Não
Paudemey Avelino - PFL - Não.
Rondônia
Confúcio Moura - Blocolf>MDB - Não
Euripedes Miranda - BlocolPDT - Sim
Expedito Júnior - PFL - Não
Moises Bennesby - PSDB - Não
Odaísa Fernandes - PSDB - Não
Oscar Andrade - PFL - Não
Silvernani Santos - PFL - Não.

Acre
Carlos Airton - PPB - Sim
Célia Mendes - PPB - Sim
Chicão Brígido - BlocolPMDB - Não
Emílio Assmar - PPB - Sim
Osmir Uma - PFL - Não
Regina Uno - BlocolPMDB - Sim
Zila Bezerra - PFL - Não.
Tocantins
Antonio Jorge - PFL - Não
Darci Coelho - PFL - Não
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Dolores Nunes., PFL' Não
Osvaldo Reis..., PPB :.:... Não
Paulo Mourão - PSDB - Não
Udson Bandeira - Sloco/PMDS - Não.
Maranhão
Alberico Filho - BLocolPMDB - Não
Antonio Joaquim Araújo - PL - Não
César Bandeira - PFL - Não
Costa Ferreira - PFL - Não
Haroldo Sabóia - Bloco/PT - Sim
árcia Marinho - PSDS - Não
Neiva Moreira - Bloco/PDT - Sim
Remi Trinta.:... PL - Não
Roberto Rocha - PSDB - Não
Sebastião Madeira - PSDB ..., Não.
Ceará
Aécio de'Borba- PPB - Não
Aníbal Gomes - PSDS - Não
Antônio Balhmann - PPS - Sim
Amon Bezerra - PSDB - Não
Edson Silvá'- PSDB - Não '
Firmo de Castro - PSDB - Sim
Gonzaga Mota - Bloco/PMDB - Não
Inácio Arruda - Bloco/PCdoB - Sim
José Linhares'- PPB -' Não '
José Pimentel":' SJoco/PT - Sim
Leônidás Cristino - PPS ~ Sim' ,
Nelson Otoch - PSDB .:... Não
Paes de And'ràde - Bloco/PMDB ~ Sim'
Pimentel Gomes - PPS - Sim
'
,
Pinheiro Landim - Bloco/PMDB - Não
Raimundo Gomes de Matos - PSDS - Não
Roberto pessôa - PFL - Não
' ,
Rommel Feijó - PSDB - Não- .
Ubiratan~guiar - PSDB .,...: Não
Vicente Arruda - PSDB -,~~Ç>.
Piauí
Ari Magalhães - PPB - Não
Ciro Nogueira - PFL~ Não
Felipe Mendes - PPB -Não
Heráclito Fortes - PFL ~ Não - .
João Henrique - Bloco/PMDB -Não
Paes Landim - PFL - Não., '
.
Rio Grande do Norte
Ana Catarina - Bloco/PMDB - Sim
Augusto Viveiros - PFL .:... Não
Setinho Rosado - PFL - Não
Henrique Eduardo Alves..., Bloco/PMDB - Sim
João Faustino - PSDS -Não
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Aroldo Cedraz - PFL - Não
Cláudio Cajado - PFL - Não
Colbert Martins - PPS - Sim
Coriolano Sales - Bloco/POT - Abstenção
Oomingos Leonelli - PSB - Sim
Eujácio Simões - PL - Não
Félix Mendonça - PTB - Não
Geddel Vieira Lima - BlocolPMOB - Não
Haroldo Lima - BlocolPCdoB - Sim
Jaime Fernandes - PFL - Não
Jairo Azi - PFL - Não.
Jairo Carneiro - PFL - Não
Jaques Wagner - BlocolPT - Sim
. João Almeida - PSOB - Não
João Carlos Bacelar - PFL - Não
João Leão - PSOB - Não
Jonival Lucas - PFL - Não
José Carlos Aleluia - PFL - Não
José Rocha - PFL - Não
Leur Lomanto - PFL - Não
Luis Eduardo - PFL - Não
Luiz Braga - PFL - Não
Luiz Moreira - PFL - Não
Manoel Castro - PFL - Não
Mário Negromonte - PSOB - Não
Nestor Ouarte - PSOB - Não
Pedro Irujo - Bloco/PMOB - Não
Prisco Viana - PPB - Não
Roberto Santos - PSOB - Não
Roland Lavigne - PFL - Não
Sérgio Carneiro - Bloco/POT - Sim
Severiano Alves - BlocolPOT - Sim
Simara Ellery - Bloco/PMOB - Não
Ursicino Queiroz - PFL - Não
Walter Pinheiro - Bloco/PT - Sim.

Minas Gerais
Ademir Lucas - PSOB - Não
Aécio Neves - PSOB - Não
Antônio do Valle - BlocolPMOB - Não
Aracely de Paula - PFL - Não
Armando Costa - Bloco/PMOB - Sim
Bonifácio de Andrada - PSOB - Não
Oanilo de Castro - PSOB - Não
Elias MUrad - PSOB - Não
Eliseu Resende - PFL - Não
.Fernando Oiniz - BlocolPMOB - Não
Francisco Horta - PFL - Não
Genésio Bemardino - BlocolPMOB ."- Não
Herculano Anghinetti - PPB - Não
Ibrahim Abi-Ackel- PPB - Não
Israel Pinheiro - PTB - Não
Jaime Martins - PFL - Não

Março de 1998

João Fassarella - Bloco/PT - Sim
João Magàlhães - Bloco/PMOB - Não
José Santana de Vasconcellos - PFL - Não
Lael Varella- PFL- Não
Leopoldo Bessone - PTB - Não
Márcio Reinaldo Moreira - PPB - Não
Marcos Lima - Bloco/PMOB - Sim
Márcio de Oliveira - PPB - Não
Maurício Campos - PSOB - Não
Mauro Lopes - BlocolPMOB - Não
Nárcio Rodrigues - PSOB - Não
Neif Jabur - BlocolPMOB - Nãd .
Nilmário Miranda - BlocolPT - Sim
Odelmo Leão - PPB - Não
,
Osmânio Pereira - PSOB - Não'
Paulo Oelgado - BlocolPT - Sim
Paulo Heslander - PTB - Não
Philemon Rodrigues - PTB - Sim
Roberto Brant ~ PSOB - Não' ,
Romel Anizio .... PPB - Não ' '
Ronaldo Peril'Í1- BlocolPMOB - Não
Sandra Starling - BlocolPT - Sim
Saraiva Felipe - BlocolPMOS - Não
Sérgio Miranda - BlocolPCdóB - Sim
Silas Brasileiro - BlocolPMOB - Não
Sflvio Abreu - BlocolPOT :-'" Sim
.
Vittorio
. . Medioli - . PSOB - Não
. " '"
Wagner do Nascimento - PpB, -;- Não
Zaire Reze,nde.-;- :SIQcoIPMi;)!3 - ~Sim.
~.'

-,

-

"

.

Espírito Santo . .'

,

Adelsor'l Salvador - BlocolPMOB - Sim
,Etevákio-GrasSi çie Menezes - BIocoIPMOB - Não
Feu Rosa:- PSOB4..::. Sim '
João Coser..:.. Bloco/PT - Sim
Luiz Buaiz
- PL ,:':Siiri
.
.
.
Luiz Durão'::' PFL: .!...'Não
Marecis vicente -'-PS'oB - Não
NUton Baiário - PPB - Sim ", '
Rita Camata - Bloco/PMOB - Sim
Roberto Valadão ~ BlocolP~1DB
- Não.
t.
,
.'

t

~

.

••

,

•

~

I

Rio

*

Janeiro

Alcione'Athyde''':' PPB ~ Sim' , ,
Aldir Cabral'-:. PFl:'" Não
.
Alexandre Cardoso -- PSB - Sim
Candinho Mattos - PSOB - Não
Carlos Alberto Campista - PFL - Não
Carlos Santana"': BlocolPT - Sim
Eurico Miranda - PPB - Não
Femando Gonçalves...;. PTB .:...'Não
Fernando Lopes'::" BlocolPOT -- Sim
Francisco Silva - PPB - Sim
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Itamar Serpa .:.. PSDB - Não
Jair Bolsonaro - PPB - Sim
Jandira Feghali - Bloco/PCdoB - Sim
João Mendes - PPB - Não
Jorge Wilson - Bloco/PMDB - Não
José Egydio - PFL - Não
Laprovita Vieira - PPB - Não
Laura Cameiro - PFL - Sim
Lima Netto - PFL - Sim
Lindberg Farias - PSTU - Sim
Márcia Cibilis Viana - Bloco/PDT - Sim
Márcio Fortes ,- PSDB - Não
Maria da Conceição Tavares - Bloco/PT - Sim
Milton Temer - Bloco/PT - Sim
Miro Teixeira- Bloco/PDT - Sim
Moreira Franco - Bloco/PMDB - Não
Osmar Leitão - PPB - Sim
Paulo Feijó - PSDB - Não
Roberto Campos - PPB - Não
Roberto Jefferson - PTB ..,. Não
Ronaldo C~zar Coelho - PSDB ..,. Não
Ronaldo Santos - PSDB - Não
Rubem Medina - PFL - Não
Sérgio Arouca - PPS - Sim
Simão Sessim - PPB - Sim.
. São Paulo
,

"

Adhemar de Bàrros Filho"';' PPB :... Sim
Alberto Goldman - PSDB - Não
Aldo Rebelo .:.: BIOco/PCdoB - Sim '
Almino Affonso - PSB '- Sim
Aloysio Nunes Ferreira - PSDB - Não
Antonio Carlos Pannunzio - PSDB -Não
Arlindo Chinaglia - BlocolPT - Sim
Arnaldo Faria, de Sá - PE'S ...:. Sim .
Arnaldo Madeira - PSDB- Não
"
Carlos Apolinário - Bloco~MDB - Não
Carlos Nelson :- BlocolPMDB ..,. Abstenção
Celso Russonianno - PPB - Não
'
Corauci Sobrinho - PFL - Sim
Dalila Figueiredo - PSDB - Não
De Velasco - Bloco/PRONA - Não
Delfim Netto - PPB - Sim .
Edinho Araujo - BlocolPMDB _ Sim
Eduardo Jorge - Bloco/PT - Sim
Femando Zuppo - BlocolPDT - Sim
Hélio Bicudo - Bloco/PT - Sim
Ivan Valente - Bloco/PT 7'"" Sim
Jair Meneguelli - BlocolflT ..,. Sim
João Mellão Neto - PFL .... Não
João Paulo - Bloco/PT ~ Sim
Jorge Tadeu Mudalen..,. PPB - Sim
José Augusto - PPS -Sim

José Coimbra - PTB - Sim
José de Abreu - PSDB - Não
José Genoíno - Bloco/PT - Sim
José Machado - BlocolPT - Sim
José Pinotti - PSB - Sim
Jurandy Paixão - PPB - Não
Koyu lha..,. PSDB - Não
Lamartine Possella -PPB - Não
Luiz Eduardo Greenhalgh - Bloco/PT - Sim
Luiz Gushiken - Bloco/PT - Sim
Luiz Máximo - PSDB - Não
Marcelo Barbieri - Bloco/PMDB - Sim
Marta Suplicy - Bloco/PT - Sim
Maurício Najar - PFL - Não
Michel Temer - Bloco/PMDB - Abstenção (Art.
17 § 12 do RICO)
Nelson Marquezelli - PTB - Não
Paulo Lima - PFL - Não
Pedro Yves - PPB - Sim
Ricardo Izar - PPB - Não
Robson Tuma - PFL - Não
Salvador Zimbaldi - PSDB - Não
Sílvio Torres - PSDB - Não
Tuga Angerami - PSDB - Sim
Ushitaro Kamia - PPB - Não
Valdemar Costa Neto - PL -,Sim
Vicente Cascione - PTB - Sim
Wagner Rossi Bloco/PMDB - Sim
Wagner Salustiano - PPB - Não'
Welson Gasparini - PSDB .... Não
Zulaiê Cobra - PSDB - Não.
Mato Grosso
Antonio Joaquim - PSDB'T Não
Gilney Viana Bloco/PT'- Sim
Murilo Domingos - PTB - Não
.Pedro Henry - PSDB :.:.. N~o
Rodrigues Palma - PTB - Não "
Rogério Silva - PFL - Nãq
Tetê Bezerra Bloco/PMDB - Não.
Distrito Fecteral ,
1

Agnelo Queiroz - Bloco PCdoB - Sim
Augusto Carvalho - PPS - Sim" "
Benedito Domingos - PPB - Não,
Chico Vigilante Bloci>/PT - Sim
Jofran Frejat - PPB - Não
Maria Laura Bloco/PT - Sim
Osório Adriano - PFL "-'Não.
Goiá,s
Aldo Arantes Bloco/PCdoB - Sim
Jovair Arantes - PSOB - Não
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Maria Valadão - PTB - Não
Nair Xavier Lobo BlocolPMDB - Não
Orcil',1o Gonçalves BlocolPMDB - Não
Pedro Ganedo - PL - Sim
Pedro Wilson Bloco/PT - Sim
Rubens Cosac Bloco PMDB - Não
Sandro Mabel BlocolPMDB - Não
Vilmar Rocha - PFL - Não.
Mato Grosso do Sul
Dilso Sperafico - PSDB - Não
Flávio Derzi - PPB - Não
Marçal Filho - PSDB - Não
Marilu Guimarães - PFL - Não
Marisa Serrano - PSDB - Não
Nelson Trad - PTB - Não
Oscar Goldoni Bloco/PMDB - Sim
Saulo Queiroz - PFL - Sim.
Paraná
Affonso Camargo - PFL - Não
Alexandre Ceranto - PFL - Não
Antonio Ueno - PFL - Não
Basílio Villani - PSDB - Não
Chico da Princesa - PTB - Não
Dilceu Sperafico - PPB - Não
Djalma de Almeida Cesar BlocolPMDB - Não
Femando Ribas Carli - PPB - Sim
Flávio Arns - PSDB - Sim
Hermes Parcianello Bloco/PMDB - Sim
João Iensen - PPB - Sim
José Borba - PTB - Não
José Janene - PPB - Não
Luciano Pizzatto - PFL - Não
Luiz Carlos Hauly - PSDB - Não
Maurício Requião Bloco/PMDB - Sim
Max Rosenmann - PSDB - Não
Moacir Micheletto Bloco/PMDB - Não
Nedson Micheleti Bloco/PT - Sim
Nelson Meurer - PPB - Não
Odílio Balbinotti - PSDB - Não
Padre Roque Bloco/PT - Sim
Paulo Bernardo BlocolPT - Sim
Paulo Cordeiro - PFL - Não
Renato Johnsson - PSDB - Não
Ricardo Barros - PPB - Não
Valdomiro Meger - PFL - Não.
santa Catarina
Dejandir Dalpasquale BlocolPMDB - Não
Dércio Knop BlocolPDT - Sim
Edinho Bez BlocolPMDB - Sim
Hugo Biehl- PPB - Não
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José Carlos Vieira - PFL - Não
Mário Cavallazzi - PPB - Não
Milton Mendes Bloco/PT - Sim
Paulo Bauer - PFL - Não
Paulo Bornhausen - PFL - Não
Paulo Gouvêa - PFL - Não
Serafim Venzon Bloco/PDT - Sim
Valdir Colatto Bloco/PMDB - Sim
Vânio dos Santos Bloco/PT - Sim.
Rio Grande do Sul
Adão Pretto Bloco/PT - Sim
Adroaldo Streck - PSDB - Não
Adylson Motta - PPB - Sim .
Airton Dipp - Bloco/PDT - Sim •
Augusto Nardes - PPB - Sim'
Carlos Cardinal Bloco/PDT - Sim
Darcísio Perondi Bloco/PMDB - Não
Enio Bacci Bloco/PDT - Sim
Ezidio Pinheiro - PSDB - Sim
Fetter Júnior - PPB - Não
~ermano Rigotto BlocolPMDB - Sim
Jair Soares - PPB - Sim
Jarbas Lima - PPB - Sim
Luís Roberto Ponte BlocolPMDB - Não
L\liz Mainardi Bloco/PT - Sim
Matheus Schmidt BlocolPDT - Sim
Miguel Rossetto Bloco/PT - Sim
Odacir Klein Bloco/PMDB - Não
Os~aldo Biolchi - PTB - Não
Paulo Paim Bloco/PT - Sim
Paulo Ritzel Bloco/PMDB - Não
Renan Kurtz Bloco/PDT - Sim
Valdeci Oliveira BlocolPT - Sim
Waldomiro Fioravante Bloco/PT - Sim
Wilson Cignachi Bloco/PMDB - Não.
O SR. LUCIANO ZICA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. &Aa palavra.
O SR. LUCIANO ZICA (PT - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior
meu voto foi NsimN.
O SR. HERMES PARCIANELLO (BlocoIPMDB
- PRo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
votação que acaba de se encerrar meu voto foi
NsimN.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo a palavra ao Deputado Lindberg Farias para uma
Comunicação de Liderança, pelo PSTU.
O SR. L1NDBERG FARIAS (PSTU - RJ. Como
Uder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, SrIs
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e Srs. Deputados, assomo à tribuna para falar da posição do PSTU sobre o momento que vivemos e sobre as eleições de 1998.
Primeiro, gostaria de dizer que caracterizamos
o Governo Fernando Henrique Cardoso como o go- .
vemo dos grandes banqueiros, como o Governo dos
empresários. Aqui nos posicionamos firmemente
contra suas reformas, principalmente a reforma da
Previdência e a reforma administrativa.
..Achamos necessário também fazer a denúncia
firme de sua política econômica, baseada nos juros
altos, que estão levando ao desemprego geral em
nosso País e aumentando a nossa dívida pública a
níveis astronômicos. A nossa dívida pública, Sr. Presidente, já ultrapassa o m~ntante de 306 bilhões de
reais.
Agora, entendemos que para derrotar Fernando Henrique Cardoso é necessário haver um discurso duro, firme contra o projeto neoliberal.
Assomamos à tribuna para dizer que nos preocupamos quando o candidato do PT, Luiz Inácio Lula
da Silva, diz que não vai rever o programa de privatizações. Achamos que é central, se for para se contrapor ao projeto neoUberal, rever o programa de privatizações. Temos que reestatizar a Companhia
Vale do Rio Doce. Sua venda foi um negócio absurdo que aconteceu no Governo Fernando Henrique
Cardoso. Temos que lutar pela reestatização da
Light e da Companhia Siderúrgica Nacional.
Lamentamos a posição do candidato do PT, quando diz que não vai rever o programa de privatizações.
Observamos também o programa do PT. Aquelas frases - não-pagamento da dívida externa, suspensão do pagamento da dívida interna -, que eram
a bandeira da campanha de Lula em 1989, não existem mais hoje no programa do candidato.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Peço Iicença ao Deputado para prorrogar a sessão por
uma hora.
O SR. L1NDBERG FARIAS - Mais estranho ainda é o candidato a Vice-Presidente nessa chapa, Leonel Brizola, dizer na Rádio Gaúcha, no Rio Grande do
Sul, que o PDT é totalmente contra as invasões de terra.
É fundamental que o PT defina logo o seu programa. Se temos dúvidas quanto ao programa do
PT, mais ainda estranhamos a política de alianças.
Se reprovávamos o fato de Leonel Brizola condenar
as invasões do MST, condenamos também a iniciativa do Deputado Miro Teixeira, do PDT, de propor
.uma assembléia constitucional restrita para a próxima Legislatura.
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Se tínhamos essa desconfiança e não nos queríamos coligar a urna chapa que mantinha aliança com
o PDT e com o PSB, que votou a favor da reeleição,
muito mais estranhamos as recentes reuniões do PT.
Convidou para participar de um seminátio sobre desemprego figuras como Antonio Ermírio de Moraes.
Ora, Antonio Ermírio de Moraes demitiu 23 mil trabaIhadores de suas empresas. Que moral tem para discutir desemprego? Concordo com um dos dirigentes
do PT, Dr. Walter Pornar, que diz que só discute com
Antonio Ermírio de Moraes nos tribunais, na Justiça.
Portanto; lamentamos e apelamos para que o
PT rediscuta a sua política de alianças e o seu programa. Mas, Sr. Presidente, se o PT os mantiver, não
restará outra saída ao PSTU senão lançar urna candidatura à Presidência da República, baseada na independência de classe, que vai defender o não-pagarnento da dívida externa, a estatização do sistema financeiro
e a reestatização de todas as empresas estratégicas
privatizadas no Governo Fernando Henrique Cardoso.
Faço este chamamento fratemo aos Deputados
petistas. Se o PT continuar nesse rumo, se, por exempio, Lula e Brizola começarem a elogiar Orestes Quércia
_ para o qual haveria lugar no palanque -, não restará
outra alternativa a nós, do PSTU, a não ser endurecer o
discl,lrso, dizer que não vamos pagar a dívida extema e
que vamos levantar uma bandeira contra esse projeto
neolibe~. Se o PT não mudar a política, nós, do PSTU,
lançaremos uma candidatura de esquerda, revolucionária e socialista, nas eleições seguintes.
O Sr. Michel Temer, Presidente, deixa
a cadeira da presidência,' que é ocupada
pelo Sr. Heráclito Fortes, 12 Vice-Presidente.
O SR. JOSÉ COSTA _ Sr. Présidente, peço a
palavra pela ordem.
O 'SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
V. Exa . a palavra.
O SR. JOSÉ COSTA (PSD - AL. Sem revisão
do orador.) _ Sr. Presidente, peço a V. Ei" que fique consignado na ata que o meu voto na votação
anterior foi ·sim".
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Concedo a palavra ao nobre Deputado Sérgio Arouca
para uma Comunicação de Liderança, pelo PPS.
O SR. SÉRGIO AROUCA (PPS - RJ. Como
Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, o Partido Popular Socialista,
por meio de sua bancada no Congresso' Nacional,
considera cõmo falta gravíssima o fato de um pariamentar exercer o 'direito de voto em nome de outro,
sob qualquer pretexto. O mandato parlamentar é sagrado, e o exercício do voto é indelegável.
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O desrespeito a essas preniissas deve·ser encarado por todos os brasileiros como uma agressão
à democracia. Portanto, esse ato deve ser repudiado
com veemência e punido Gom rigor.
Nesse contexto, a fraude de votação ocorrida
recentemente na Câmara dos Deputados, ·evidenciada por imagens inquestionáveis e já confessada por
um dos envolvidos, deve ser "apurada de forma rápida, respeitado o princípio constitucional da ampla
defesa. Formalizada a culpa, deve ser imposta a
maior punição prevista para quem é titular de mandato parlamentar: a cassação do mandato. A gravidade da falta não nos permite adotar postura diferente.
Por conta dessas circunstâncias, o PPS anuncia que, comprovada a culpa em processo regular de
apuração, votará pela cassação dô mandato dos
parlamentares apontados como responsáveis pela
fraude praticada durante a votação da emenda constitucional da reforma da previdência.
O PPS entende também que é fundamental a
aprovação com urgência pelo Congresso Nacional
do Código de Ética para os detentores de mandatos
parlamentares nas três esferas de poder: federal,
estadual e municipal.
Além disso, Sr. Presidente, o PPS compreende
e respeita a convocação de reunião para amanhã,
às 14 horas, a fim de que a Comissão de Constituição e Justiça e de Redação tenha quorum. Assim
poderá resolver também, da maneira como a sociedade exige, a questão do Deputado Sérgio Naya.
O SR. JOSÉ MAURíCIO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) _ Tem
V. Exa. a palavra.
O SR. JOSÉ MAURíCIO (PDT _ RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, rogo a V. Exa. que
consigne em ata o meu voto ·sim" relativo à votação
anterior.
O SR. ÁLVARO GAUD~NCIO NETO (PFL _
PB. sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, solicito
que fique consignado o meu voto ·não· na votação
anterior.
O SR. ALEXANDRE SANTOS (PSDB - RJ.
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, o meu voto
foi ·não· na votação anterior.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Concedo a palavra ao nobre Deputado Haroldo lima
para uma Comunicação de liderança, pelo PCdoB.
O SR. HAROLDO LIMA (PCdoB - BA. Como
líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, venho a esta tribuna fazer
dois rápidos comunicados aos colegas.
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O primeiro é que hoje é dia 25 de março de
1998, há exatamente 76 anos foi fundado- no Brasil
um partido de operários e trabalhadores, o Partido
Comunista do Brasil, ao qual eu pertenço. É conhecido na cena política nacional e passou a maior parte de sua existência na ilegalidade e na clandestinidade. A partir de 1985 passamos a experimentar a
fase de maior liberdade política.
Retornamos ao Congresso Nacional, onde estivemos, na Constituinte de 1946, com uma bancada
composta por diversos deputados e um senador, o
Senador Luís Carlos Prestes, na época dirigente do
Partido Comunista do Brasil. A liderança do nosso
partido foi exercida pelo Deputado Maurício Grabois,
que terminou morrendo bem depÇ>is, na guerrilha do
Araguaia, na luta contra o regime militar.
O nosso partido orgulha-se muito de ter certos
traços de coerência nesses 76 anos de existência.
Nunca arriamos a bandeira da luta pelo socialismo.
Entendemos que, depois do fim da União Soviética, o
que acabou foi precisamj:!nte um determinado modelo
de construção do socialismo, o socialismo soviético.
Aquele modelo esgotou-se e a realidade mundial hoje
é inteiramente diversa. Mas está ainda presente na ordem do dia a necessidade de um regime diferente do
capitalismo que está aí. Por isso continuamos a defender um regime novo, um regime socialista reciclado,
com liberdade, que ressalte a perspectiva da realização dos trabalhadores de nosso País e do mundo.
Senhor Presidente, <> nosso partido nunca
abriu mão de duas bandeiras: a da luta pela Nação
brasileira e a da luta pela democracia.
Saliento também que o qia de hoje para nós tem
muita importância, porque foi lançada a Frente de Opasição, sucedânea do antigo Bloco de Oposição, que
existia nesta Casa até o dia de ontem. O Bloco aglutinava 85 parlamentares, a Frente .surge hoje com 1996.
São quatro partidos que se dispõem a atuar na luta cantra os desmandos desse Govemo que ~ aí e pelo
respeito aos direitos dos trabalhadores e às aspirações
do povo brasileiro. E pretende fazer isso de forma unificada, coerente, coesa, respeitandq, entretanto, as particularidades e independência de cada. partido.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fones) - Sobre a Mesa Emenda Aglutinativa 'n2 29, no seguinte
teor:
Emenda Aglutinativa n.51 29
A partir do conteúdo do(a)
Emenda n2 07 - CE/98
Emenda n2 14 - CE/98
Emenda n2 18 - CE/98
Emenda n2 16 - CE/98
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Alterar o Substitutivo do Senado à PEC n.2
331/95 da seguinte forma:
Artigo a ser alterado (no substitutivo): art. 82
Dispositivo da Constituição: art. 82 do substitutivo
Modificação proposta pela presente emenda:
Substitua-se o caput do art. 82 do substitutivo
pelo seguinte:
•Art. 82 Observado o disposto no art. 4.2
desta emenda e ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas por ela
estabelecidas, é assegurado o direito à aposentadoria voluntária com proventos calculados de acordo com a legislação vigente
até a data da promulgação desta emenda,
àquele que tenha ingressado regularmente
em cargo efetivo na administração pública,
direta, autárquica e fundacional, até a data
de publicação desta emenda, desde que,
cumulativamente, o servidor:
Justificação
A presente mudança na regra de transição visa
contemplar regra de proteção ao direito adquirido e à
expectativa de direito do servidor público, quanto à
forma de cálculo de seus proventos.
Assim, também o servidor público que ainda
não tenha direito adquirido terá direito à aposentadoria integral, desde que cumpra os demais requisitos
previstos: idade mínima de 53/48 anos, cinco anos
no cargo e 35 anos de contribuição.
Sala das Sessões. - Deputado Jair Soares PPB - RS - Deputado Humberto Costa - Vice-líder do Bloco Parlamentar PT/PDT/PCdoB. - José
Pinotti - PSB - José Pimentel- Bloco Parlamentar
PTIPDT/PCdoB.
O SR. JOÃO RIBEIRO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
V. E~ a palavra.
O SR. JOÃO RIBEIRO (PFL - TO. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior, meu voto foi "não·.
.O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Com
a palavra o Sr. Relator, Deputado Arnaldo Madeira.
O SR. ARNALDO MADEIRA (PSDB - SP.
Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, esta emenda
aglutinativa, na verdade, pretende tirar o chamado
redutor que a emenda constitucional estabelece para
a passagem do servidor público da situação de ativo
para inativo. Mas está propondo tirar apenas nas re-
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gras de transição, ou seja, naqueles dispositivos que
estão no art. 82, Q que já seria, digamos, de certa forma, uma anomalia, porque estaria tirando ápenas da
regra de transição e deixando na regra permanente.
.Esclareço, Sr. Presidente, aproveitando a oportunidade, já que há muita indagação em relação a
essa questão, que, primeiro, o redutor, conforme
está estabelecido no § 4.2 do art. 40 da emenda
constitucional, vai depender de lei para entrar em vigoro Ou seja, a emenda constitucional está propondo
o redutor, assegllrando qu~ ele, para ser composto,
terá de levar em conta o tempo de contribuição e o
valor do salário, e só será estabelecido mediante lei.
Portanto, não teremos. de imediato a aplicação
de um redutor. Seguramente, no momel1to em que o

~~n~;:s~d~:~~d:a~:s1~:~u~~qu:a~~a:r:;~ ~:~~~:

rigir uma anomalia que há no serviço público brasileiro, que é o único do mundo que garante salário integral para qualquer valor de salário. Em geral, em
todo o mundo·,. há uma redução.
.
A proposta inclusive que caiu quando derrubamos aqui o § 1!! do art. 40 é a de que não haveria redutor para os salários até mil e duzentos reais. Então essa questão do redutor deverá ser discutida no
momento oportuno, na hora em que formos elaborar
a lei. Não faz sentido agora, neste instante, tirarmos
o redutor da regra de transição estabelecida no art. 82.
Daí por que o parecer que apresento é contrário a esta emenda aglutinativa. Sabemo$ que mais à
frente iremos voltar a este tema, por ocasião de alguns destaques para votação em separado.
Portanto, parecer é contrário.
A SRA. CECI CUNHA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
V. Ex!! a palavra.
A SRA. CECI CUNHA (PSDB - AL. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, na votação anterior, meu voto foi "não·.
O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,
peço a palavra como autor da emenda.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
V. Ex!! a palavra, por até 5 minutos, para encaminhar
a votação.
O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, nossa preocupação em respaldar esta emenda visa, em p,rimeira
instância, fazer justiça, o ,que significa preservar e
garantir a expectativa de rlireito dos aposentados.
Quantas pessoas fizeram a opção pelo ingresso no
serviço público exatamente porque garantia estabili-

o
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dada e aposentadoria integral, além da possibilidade

de, exercendo cargo público, servir a população?
Quando o Relatório do Deputado Arnaldo Madeira e o que veio do Senado estabeleceram este redutor, acabaram frustrando a expectativa de milhares
e milhares de servidores públicos que pretendiam e
esperavam ter, no momento da sua aposentadoria,
integralmente seus proventos, equivalentes ao salário
da ativa.
Em outro momento, a adoção deste redutor
para os servidores públicos que já estão na ativa e
que, portanto, já exercem seu papel no serviço público, tem como reação ou conseqüência imediata a
ampliação das aposentadorias precoces. Aquilo que
o Governo se propõe a combater por conta da proposta do redutor termina acontecendo ao inverso.
Nesse sentido, queremos não só preservar o
caixa da Previdência e impedir as aposentadorias
proporcionais precoces, mas também garantir a expectativa de direito e a noção de justiça.
Por essa razão, apresentamos esta emenda
em que temos a preocupação da garantia, em primeiro lugar, da expectativa de direito e, em segundo
lugar, de que os cofres da Previdência não sofram
com uma corrida às aposentadorias proporcionais
precoces.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Em
votação a Emenda Aglutinativa n2 29.
Como votam os Srs. líderes?
O SR. SERGIO AROUCA (PPS - RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, este é um País
estranho, onde os direitos adquiridos da ordem econômica são sempre respeitados.
O Governo Fernando Henrique Cardoso, quando assumiu o poder, encontrou uma dívida de 60 biIhões de reais; em três anos, fez uma de 240 bilhões
de reais. Se naquele momento fossem vendidos a
Vale e o sistema Telebrás, pagar-se-iam 75% da dívida. Vendidos hoje, pagam apenas 15%. Mas·esses
direitos adquiridos da ordem econômica serão r~speitados. Agora o direito do trabalhador, do aposentado, não são, de maneira nenhuma. São, sim, rompidos de forma unilateral.
Tenho plena consciência de que essa luta não
vai ser travada hoje, mas quando do destaque para
votação em separado de nossa autoria. Aí, sim, não
vai ser Situação ou Oposição. Esta Casa vai se manifestar sobre o redutor, que é um atentado ao direi-.
to adquirido e à expectativa de direito, que está se
propondo.
Como exemplo, neste momento'votamos-sim-,
sabendo que a luta definitiva para que não seja co-
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metido esse estupro contra o aposentado será travada quando da discussão do DVS, o que o Governo
está tentando prorrogar.
A SRA. JANDIRA FEGHALI (PCdoB - RJ.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, somo-me
aos argumentos já apresentados de que esta emenda aglutinativa visa preservar direito adquirido, o
que, aliás, o Governo e sua base parlamentar não
têm respeitado nem por bom-senso.
O que a emenda tenta é garantir quem já está
no serviço público e optou por ele na intenção de
servir ao setor, que se chama população.
Lamentavelmente, o Governo não se cansa de
culpar o funcionário público por todas as mazelas da
administração, quando na verdade deveria valorizálo como profissional. Estamos tentando garantir que
as pessoas que já estão no serviço público não te~
nham seu direito adquirido violado, mantendo sua
aposentadoria integral, independentemente do que
ficar decidido na reforma.
O PCdoB votará -sim-, mas só a partir do momento em que for atingido o quorum. Até lá, estaremos em obstrução.
O SR. LUIZ BUAIZ (PL - ES. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, desta vez, o PL faz questão de se manifestar de maneira categórica. Já cometeram a injustiça de tirar direito dos aposentados,
pois quando o Governo, numa propaganda enganosa, disse que não iria prejudicá-los, tiram uma mísera vantagem que os aposentados de mais de 65
anos tinham. Isso é estelionato! O Governo está
cheio disso.
Matéria da reforma tributária que o Govemo
não tem coragem de botar em votação está sendo
discutida dentro da reforma da Previdência. E agora,
novamente, violentam o servidor e o trabalhador. Por
isso o PL vota -sim-o
O SR. JOSÉ PINOTTI (PSB - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, dizem que pimenta nos
olhos dos outros não arde. Então eu darei um exempio de quanto ficará o salário de um servidor que ganha o máximo, 12 mil e 720 reais, desde que seja
estadual. Ele terá 30% de redutor e seu salário irá
para 8 mil e 904 reais; terá de pagar 11 % de contribuição de inativo - votada nesta Casa por pressão
dos Prefeitos e Govemadores - e seu salário irá
para 7 mil e 924 reais; e, como ele ganha mais de
900 reais, pagará pelo menos 20% de imposto de
renda. Aí seu salário irá para 6 mil 339 reais, ou
seja, 49% do salário que recebia quando estava na
ativa.
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Sr. Presidente, isso não é justo. Não vamos fazer isso com os aposentados. Pimenta nos olhos
dos outros não arde!
O SR. SÉRGIO CARNEIRO (PDT - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, chamo a atenção do Plenário para o fato de que existe um DVS
que será votado oportunamente que elimina o redutor tanto para aqueles que já estão no sistema quanto para os que ainda ingressarão no serviço público.
Entretanto, essa emenda aglutinativa visa retirar o redutor daqueles que já estão no sistema.
Queremos pedir a atenção do Plenário para
esta votação, de tal sorte que o PDT, atingido o
quorum, votará "sim" à emenda, mas, a partir de
agora, declara-se em obstrução.
O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT entende que
essa emenda busca estabelecer a justiça e, ao mesmo tempo, impedir a continuidade das aposentadorias proporcionais precoces. Por esta razão, votaremos "sim", no momento em que o quorum regimental for obtido. Por enquanto, o PT está em obstrução.
O SR. JORGE TADEU MUDALEN (PPB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha o voto "não".
O SR. DARCíSIO PERONDI (Bloco/PMDB RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PMDB vota "não", e lembra o que o Governador do
Distrito Federal comentou sobre aposentadoria.
Acuado, numa greve, S. EXª disse: "Coitadas das
crianças brasileiras! Se toda expectativa de direito,
que é inconstitucional, for.concedida, não vai sobrar
nada para as crianças brasileiras que já nasceram e
para as que ainda vão nascer".
O pedágio exatamente'flexibiliza, permite que o
servidor ou funcionário não se aposente com 55 e 60
anos; está na ativa. Se não fosse 55 e 60. Mas defender expectativa de direito? Coitada da infância
brasileira mesmo! Aí sim, o Governo vai ter que desviar mais recursos da saúde para pagar os encargos
previdenciários da União, que muitos Deputados sabem muito bem que é o maior buraco da previdência
pública hoje no País.
Por isso que o PMDB vota "não".
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB entende que a figura do redutor foi
criada, na verdade, para corrigir distorções na política salarial ligada ao serviço público. É aquela história de o servidor, ao se aposentar, passar a ganhar
salários maiores do que aquele da ativa. A finalidade
do redutor é tão-somente esta.
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A emenda aprovada do Relator, Sr. Presidente,
ao contrário do que foi dito pela oposição, não retira
direito adquirido algum. Todo servidor que já tiver
seu direito adquirido terá a sua aposentadoria da
mesma forma que as regras permitem hoje. Ela
pode sim, vir a diminuir a expectativa de direito, o
que a Constituição permite. São coisas completamente diferentes.
Hoje, se atendermos ao proposto desta emenda aglutinativa, estaríamos contemplando, com este
direito, o servidor que acabou de ingressar no serviço público, e isso certamente se prolongaria por
mais dezenas de anos. Então é preciso pôr um paradeiro.
Em função disso, é que votamos com o Relator. Votamos "não" a esta emenda aglutinativa.
O SR. ANTÔNIO GERALDO (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL entende
que o redutor não estimula aposentadorias
preco,
ces, como foi dito. Pelo contrário, atinge aqueles que
vão entrar no serviço público a partir de agora.
Aqueles que já estão no serviço público sofrerão o
efeito do redutor somando tempo de serviço com salário. Não haverá prejuízo para os que já estão no
sistema e que estão prestes a se aposentar.
A Liderança do PFL recomenda o voto "não".
O SR. RONALDO CEZAR COELHO (PSDB RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a liderança do Governo encaminha o voto "não".
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - A
Presidência solicita a todos os Srs. Deputados que
tomem assento em seus lugarf=ls, a fim de ter início a
votação pelo sistema eletrônico.
Os Srs. Deputados que se encontram :nas bancadas queiram registrar seus çódigos de votação.
Srs. Deputados, queiram selecionar seus votos.
Os Srs. Deputados que se encontram nas bancadas queiram acionar o botão preto no painel até
que as luzes do posto se apaguem.
Os Srs. Deputados que ainda não registraram
seus votos queiram fazê-lo nas bancadas que estiverem com as luzes acesas. O procedimento é o
mesmo dos postos avulsos: registrar código de votação, selecionar o voto e apertar o botão preto.
Os Srs. Deputados que não registraram os
seus votos queiram fazê-lo nos postos avulsos.
O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
V. EX- a palavra.
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O SR. ODELMO LEAO (PPB - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB vota "não".
O SR. ANTÔNIO GERALDO (PFL - PE. Sem
revisão do ~orador.) - Sr. Presidente, o PFL vota
"não".
O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT encontra-se
em obstrução.
O SR. DARCíSIO PERONDI (Bloco/PMDB RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PMDB vota "não".
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "não".
O SR. ODELMO LEÃO (PPB-MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB vota "não".
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "não".
O SR. ANTÔNIO GERALDO (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL vota
"não".
O SR. SERGIO AROUCA (PPS - RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, diante da indexação negativa que este Governo está propondo, através de redutores, o PPS vota "não".
O SR. EXPEDITO JÚNIOR - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
V. Ex!! a palavra.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PFL - RO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação an'
terior, meu voto foi "não".
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) ~ A
Mesa lembra aos Srs. Deputados que teremos mais
votações. Portanto, solicita que não se retirem do
plenário.
O SR. AGNELO QUEIROZ (PCdoB _ DF. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente, o PCdoB en. contra-se em obstrução.
O SR. ANTONIO GERALDO (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL recomenda o voto "não".
O SR. SERGIO AROUCA (PPS - RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS vota "sim",
mas encontra-se em obstrução, diante da indexação
negativa que este Governo inventou.
O SR. JOSÉ PINOTTI (PSB - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PSB está em obstrução, mas quando o quorum se fizer presente, recomendamos o voto "sim", para evitar essa enorme injustiça para com os servidores públicos .estaduais,
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municipais e federais, que precisam ser respeitados
neste Pafs pelo trabalho absolutamente decente que
têm feito.
O que está acontecendo, Sr. Presidente, é a
privatização que envolve todas essas questões e
quer dilacerar com o serviço público.
O SR. BARBOSA NETO (Bloco/PMDB - GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Deputado
Barbosa Neto, quero comunicar que na última votação meu voto foi "não".
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortesj - Está
feito o registro, nobre Deputado.
O SR. RONALDO CEZAR COELHO _ Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) Tem V. Ex!! a palavra.
O SR. RONALDO CEZAR 'COELHO (PSDBRJ. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, a Lid~rança do Governo encaminha ovoto "não" e apela
para os Srs. Parlamentares da I?ase no sentido de
que venham ao plenário. Ainda ternos cinco votações esta noite.
O SR. S~RGIO CARNEIRO (PDT - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT está em
obstrução. Tão logo seja atingido o quorum, votaremos contra o redutor. Já que o regime é contributivo,
não pode haver redução depois da contribuição.
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSD8 - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "não·.
O SR. MARCELO D~DA - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma comunicação, em nome da
Liderança do Partido dos Trabalhadores.

Q SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Nobre Deputado Marcelo Déda, é evidente que este
.não seria o horário mais apropriado para esse tipo
de comunicação, porque estamos em votação. No
entanto, sabendo que V. Ex!! quer colaborar com a
Casa para que não se perca tempo na votação posterior e aproveitar esse vazio no sentido de que os
Srs. Parlamentares dirijam-se a suas c~ mais
cedo, após as quatro votações que faltam, ~ Presidência, em caráter excepcional, concede-lhe a palavra por cinco minutos.
,
O SR. ODELMO LEÃO _ Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) Tem V. EX- a palavra.
O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB vota. ~não".
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O SR. ANTÔNIO GERALDO (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL vota
-não-.
O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB vota -não-.
O SR. TILDEN SANTIAGO (PT - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na última votação meu voto foi -sim-. Deputado Tilden Santiago.
O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re\lisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT está em
obstrução.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) Está feito o registro, Deputado Tilden Santiago.
O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) _
Tem V. Ex!! a palavra.
O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB _ RJ.
Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, o Partido
Socialista Brasileiro está em obstrução. Quero fazer
uma consulta à Mesa, porque existe divergência sobre a interpretação. Anunciada a obstrução, o Uder
do partido deve votar ou não?
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) _ O
Uder, sim.
O SR. ALEXANDRE CARDOSO _ O Uder
manifesta-se no voto para anunciar a obstrução. Era
essa a nossa dúvida.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) _ Satisfeita a dúvida de V. Ex!!, tem a palavra o nobre Deputado Marcelo Déda, como Uder do PT, excepcionalmente por cinco minutos.
O SR. ODELMO LEÃO _ .Sr, 'Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito F.oites) TemV. Ex!! apalavra.
O SR. ODELMO LEÃO (PPB .;.. MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB vota -não".
o SR. ANTÔNIO GERALDO (PFL ..:.. PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL vota
-não-.
O SR. CARLOS MENDES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
'O SR. PRESIDENTE' (Heráclito Fortes) Tem V. Ex!! a palavra.
! O SR. CARLOS MENDES (BlocoIPMDB - GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior, meu voto foi -não-o
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) Com' a palavra o Uder do PT, Deputado Marcelo
Déda, para uma comunicação de liderança.
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O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Como Uder. Sem revisão do orador.) - Sr: Presidente, Sr. as
e Srs. Deputados, na semana passada tivemos
oportunidade de, em nome 'do Partido dos Trabalhadores e outros Parlamentares dá Oposição, em
nome de suas respectivas legendas, denunciar à
Casa a utilização que o Govemo vem fazendo da
Caixa Econômica Federal, para pressionar Parlamentares da base govemista a votarem a favor das
teses do Governo na reforma da Previdência.
Naquela oportunidade,. .trouxemos ao conhecimenta da'Casa manchetes de jornais que eram publicadas naquele dia. Dizia o jornal O Globo: "Depois das ameaças dos Deputados, a Caixa Econômica Federal libera verbas". Dizia o jornal O Estado de
São Paulo: -Caixa Econômica Federal cede à pressão parlamentar e libera verba". Dizia a Folha de
S.Paulo: -Barganha da Previdência envolve 600 miIhões da Caixa Econômica Federal". Dizia de novo o
jomal O Globo: "Planalto abre torneiras da Caixa
para votação da Previdência fluir fácil-.
Ora, Sr. Presidente, a utilização de uma agência da importância e da relevância da Caixa Econômica Federal para obter votos em benefício da reforma da Previdência é um gesto que, além de ofensivo
ao Congresso Nacional vai de encontro à tradição
desta Instituição centenária, cuja importância e relevância é defendida por todo o povo brasileiro.
A Federação Nacional dos Economiários, representando os servidores da Caixa Econômica Federal, irresignada com o comportamento do Sr. Sérgio
Cutolo, irresignada com a utilização política da Caixa
Econômica Federal, fez veicular ontem, pela Rede
Globo, durante o Jomal Nacional, nota afirmando
que a Caixa Econômica Federal deveria ser o banco
. do trabalhador e não instrumento,de barganhafOlítica utilizada pelo Governo. Qual f~i a reação d Cair
xa Econômica Federal? Não fOI, em momento aJgum, prestar esclarecimentos sOQre o seu comportamento à sociedade ou a este Parlamento. A reação
da Caixa Econômica Federal foi tentar desmoralizar
a Federação Nacional dos Economiários, foi cooptar
os funcionários da Caixa Econômica Federal, obrigando-os, num ato de violência, num ato que contradiz qualquer definição de democracia, num ato que
revela o desprezo pelos procedimentos democráticos do Govemo Fernando Henrique Cardoso, ~ssinar documento distribuído pelas gerências de todas
as agências da Caixa de repúdio à Federação Nacional dos Economiários.
É preciso denunciar ao País que, além de se
utilizar da Caixa para praticar o crime de cooptação
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política de Parlamentares, o. Governo pretende airida
impedi~ que um órgão. de~ representação leve à t-Ia-.
ção o repúdio dos seus serVidores.
Esse gesto de pressão, de coação de servidores, para evitar que o órgão de representação dos
servidores denuncie à Nação aquilo que. a imprensa
já revelou, demonstra o que já estamos mostrando:
o caráter antidemocrático, extremamente autoritário
do Governo Fernando Henrique Cardoso, quando
tenta vencer o debate de idéias no Congresso Nacional através da cooptação, utilizando agências do
Governo para liberar verbas àqueles Parlamentares
que votarem com ele; é autoritário 'quando tenta evitar a crítica honesta, responsável de um órgão que
representa os servidores da Caixa.
Está registrada a denúncia do 'Partido dos Trabalhadores e o repúdio a esse comportamento autoritário, antidemocrático e inaceitável do Presidente
da Caixa, Sr. Sérgio Cutolo, em nome do Governo
Femando Henrique Cardoso.
Era o que tinha a dizer.

O Sr. Heráclito Fortes, 12 Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Michel Temer, Presidente.

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
a
V. Ex . a palavra.
O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB vota "não"..
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZio
(PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "não".
O SR. RONALDO CEZAR COELHO (PSDB _
RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do Governo vota "não· e apela para os Srs.
Parlamentares no sentido de que venham ao plenári~

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a liderança do Partido Socialista Brasileiro acompanha a manifestação do Partido dos Trabalhadores. Achamos
fundamental que o Presidente da Caixa Econômica
Federal dê explicações não só à Câmara, mas também ao País, porque foi a imprensa brasileira livre
que denunciou a manipulação das verbas. E o que o
Sr. Sérgio Cutolo está propondo? Está propondo
perseguir esse trabalhador da Caixa Econômica Federal que tem brigado por essa instituição.
A Liderança do Partido Socialista Brasileiro deseja ombrear com a manifestação do Líder do PT,
Deputado Marcelo Déda, e exigir urna conduta ética
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do Presidente da Caixa. Se alguém deve urna explicação ao povo é o Sr. Sérgio Cutolo, porque o.jomal
O Globo publicou que são 600 milhões de reais que
foram manipulados para a aprovação da reforma da
Previdência. Se alguém tem que explicar, esse alguém é a imprensa brasileira, porque foi ela que denunciou a manipulação de verbas.
O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.
O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT está em
obstrução.
O SR. ANTONIO GERALDO (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do
PFL recomenda o voto "não".
O SR. GIOVANNI QUEIROZ (PDT - PA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT está em
obstrução.
O SR. PEDRO NÓVAIS - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa. a palavra.
O SR. PEDRO NOVAIS (Bloco/PMDB - MA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei "não"
na votação anterior..
O SR. DARCíSIO PERONDI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa . a palavra.
O SR. DARCíSIO PERONDI (Bloco/PMDB _
RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PMDB convoca os seus Parlamentares para virem
ao plenário e votarem "não": Há necessidade de
quorum.
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
.
(PSDB - SP. Sem revisão do orador.) .:... Sr. Presidente, o PSDB solicita aos Srs. Parlamentares que
acorram ao plenário. O nosso voto é "não~.
O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mich'el Temer) "':-Tem
V. E~· a palavra.
O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, informo a V. E~. e
a Casa que o Líder do Bloco de OpOsição no Senado, ilustre Senador Eduardo Suplicy, foi quem trouxe
a este Deputado e à Liderança do partido na Cârmlra a denúncia dos economiários. Portanto, O diIcurso que fiz em nome da Liderança do PT reflete ....
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sição do querido Senador Eduardo Suplicy, Líder da
O SR. ANTÔNIO GERALDO - Sr: Presidente,
peço a palavra pela ordem.
'
Oposição no Senado.
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Sr.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa . a palavra.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
O SR. ANTÔNIO GERALDO (PFL - PE. Sem
a
V. Ex . a palavra.
revisão do ol:Rdor.) - Sr. Presidente, a Liderança do
PFL recomenda o voto "não,".
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. PresiO SR. GIOVANNI QUEIROZ (PDT - PA. Sem
dente, o PSDB vo!a "não".
revisão do orador.) - O PDT está em obstrução.
O SR. JOSE CARLOS ALELUIA (PFL - BA.
O SR. MÁRIO CAVALLAZZI - Sr. Presidente
Sem "r:vi~ão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL
peço a palavra pela orderr.
'
vota nao.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sol~c~o
V. Exa . a palavra.
aos Srs.. Deputados.que co~pareçam ao plenano.
O SR. MÁRIO CAVALLAZZI (PPB - SC. Sem
Logo maiS, encerra~el a votaçao.
.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei "não"
O SR. DARCISIO PERONDI - Sr. Presidente,
quando gostaria de votar "sim". Peço que se faça a
.
devida correção.
peço a palavra pela ordem.
~ SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Sr.
V. Ex . a palavra.
P 'd t
I
I
d
O SR. DARCfslO PERONDI (Bloco/PMDB _
resl en e, peço a pa avra pe a.or em.
RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
~ SR., PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
PMDB vota "não".
V. Ex . a palavra.
O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem reO SR. ANTON~O_ CARLOS PANNUNZI?
visão do orador.) - Sr. Presidente o PT está em
(PSDB - SP. Sem revlsao do orador.) - Sr. Preslobstrução.
'
dente, o PSDB vota "não" e solicita aos Srs.
O SR. MAGNO BACELAR _ Sr. Presidente,
Deputados que venham ao plenário.
O SR. PEDRO VALADARES (PSB - SE. Sem
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Tem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSB está em
V. Exa. a palavra.
obstrução.
. _O SR. GIOVANNI QUEIR?Z (PDT ~ P!'. Sem
O SR. MAGNO BACELAR (PFL - MA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anrevls~o do orador.) - O PDT esta em obstruçao.
terior votei "não".
O SR. ANTÔNIO GERALDO (PFL - PE. Sem
O SR. ANTÔNIO GERALDO - Sr. Presidente,
revisão do orador.) - Sr. Presidente, lembramos aos
Deputados do PFL que o nosso voto é "não" e solipeço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
citamos que compareçam ao plenário. Precisamos
V. Exa. a palavra.
atingir o quorum. O painel registra o número de 300
O SR. ANTÔNIO GERALDO (PFL - PE. Sem
Deputados. Precisamos" ~u; mais alguns poucos
revisão do orador.) -Sr. Presidente, o PFL recomencompareçam para v?tar nao.
da o voto "não".
O SR. DARCISIO PERONDI (BlocoIPMDB RS. Sem revisão do orador.) - Srj Presidente, o
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. PresiPMDB convoca seus Parlamentares a virem ao ple, n á r i o , pois há necessidade de atingirmos o quorum
dente, o PSDB vota "não".
de 308.
O SR. GIOVANNI QUEIROZ (PDT - PÀ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT está em
. O PMDB encaminha o voto "não".
obstrução.
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Volto a
(PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB recomenda aos Srs. Parlamentares o
comunicar aos Srs. Parlamentares que amanhã haverá sessão deliberativa às 14 horas. Como a Orvoto "niio".
dem do Dia começa às 16 horas, não preciso relemO SR. GIOVANNI QUEIROZ (PDT - PA. Sem
brar aos Srs. Deputados que os efeitos administratirevisão do orador.) - Sr. Presidente, lamentavelmente foi ::ltingido o quorum mínimo. A Liderança do
vos decorrem da votação das emendas constitucionais a partir dessa hora.
PDT, então, orienta sua bancada a votar "sim-.
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O SR. JAIR MENEGUELLI (PT - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, atingido o quorum regimental, o PT convoca sua bancada a votar
"sim".
O SR. ANTÔNIO GERALDO (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL recomenda o voto ·não".
O SR. JAIR MENEGUELLI (PT - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "sim·.
O SR. GIOVANNI QUEIROZ (PDT - PA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota
·sim·.
O SR. ANTÔNIO GERALDO (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL recomenda o voto ·não".
O SR. PEDRO VALADARES (PSB - SE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSB vota
·sim·.
O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "sim".
O SR. GIOVANNI QUEIROZ (PDT - PA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota
·sim·.
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "não·.
O SR. JÚLIO CESAR - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa. a palavra.
O SR. JÚLIO CESAR (PFL - PI. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, meu voto é ·não· em
vez de ·sim·.
A SRA. JANDIRA FEGHALI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa . a palavra.
A SRA. JANDIRA FEGHALI (PCdoB - RJ.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, tendo
sido atingido o quorum, o PCdoB vota ·sim".
O SR. ANTÔNIO GERALDO (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido da
Frente Liberal recomenda o voto ·não·.
O SR. GIOVANNI QUEIROZ (PDT - PA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota
·sim·.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou encerrar a votação.
O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,
peç.o a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa. a palavra.
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O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "sim" e
comunica aos Srs. Parlamentares que teremos ainda
hoje duas votações de duas emendas aglutinativas.
O SR. ANTÔNIO GERALDO (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL recomenda o voto ·não·.
A SRA. JANDIRA FEGHAU (BlocolPCdoB RJ. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, tendo sido suspensa a obstrução, o PC,doB vota "sim·
e pede um pouco de tolerância a V. E,(i.
O SR. WEUNTON FAGUNDES - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. E,(i' a palavra.
O SR. WELlNTON FAGUNDES (PL - MT.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Deputado Welinton Fagundes na última votação votou
·sim·.
O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa . a palavra.
O SR. ALEXANDRE CARDOSO - (PSB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
Socialista Brasileiro, após obtido o quorum regimental, encaminha o voto favorável à emenda, ou seja,
recomenda o voto "sim· e pede aos Srs. Deputados
para que se apressem em virtude da necessidade de
votarmos a matéria rapidamente, e infelizmente não
é esta a vontade da base do Governo.
O SR. JAIR MENEGUELLI (PT - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos Trabalhadores vota ·sim".
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, não estamos em obstrução. Basicamente a
totalidade dos votos registrados é dos Pfirtidos que
compõem a base do Governo, que está votando
"não·.
O SR. SERGIO AROUCA (PPS - RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, atingido o quorum, o PPS vota "sim", contra a indexação negativa.
O SR. ERALDO TRINDADE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. E,(i' a palavra.
O SR. ERALDO TRINDADE (PPB - AP. Sem
revisão do orador.) -r. Presidente, pedi a palavra
para solicitar uma informação, que naturalmente é
do interesse do Plenário.
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Estamos todos aqui para votar. Queremos votar. Gostaríamos, porém, que V. Exa . nos informasse
quantas matérias a presidência ainda pretende colocar à apreciação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Votaremos mais duas emendas aglutinativas.
Sugiro aos Srs. Parlamentares, mais uma vez,
para que todos possamos sair mais cedo, que permaneçam no plenário. A Oposição está legitimamente obstruindo. Recomendo àqueles que vão votar
que o façam logo. Assim, encerraremos mais rapidamente a votação.
O SR. ERALDO TRINDADE - Agradeço a informação, Sr. Presidente.
O SR. JAIR MENEGUELLI (PT - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos Trabalhadores vota "sim".
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSOB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSOB vota "não· e solicita aos Srs. Parlamentares que venham a plenário. Estamos em fase
de encerramento do processo de votação.
O SR. JAIR MENEGUELLI (PT - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos Trabalhadores vota "sim".
O SR. PEDRO CORREA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa . a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Anuncio o resultado.

O SR. PEDRO CORREA (PPB - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior
votei "não".

Pará

O SR. GIOVANNI QUEIROZ - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa. a palavra.
O SR. GIOVANNI QUEIROZ (POT - PA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o POT vota
"sim".
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSOB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSOB vota "não".
O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha
o voto "não·.
Vamos encerrar a votação, Sr. Presidente.
O SR. JAIR MENEGUELLI (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota
"sim".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está
encerrada a votação.

VOTARAM:
188

Sim
Não
Abstenção
Total

227

11
426

É rejeitada a Emenda Aglutinativa n2 29
VOTARAM OS SEGUINTES SRS. DEPUTADOS:
Roraima
Alceste Almeida - Bloco/PMOB - Não
Elton Rohnelt - PFL - Não
Francisco Rodrigues - PTB - Não
Luciano Castro - PSOB - Sim
Luís Barbosa - PPB - Não
Moisés Lipnik - PL - Sim
Robério Araújo - PPB - Não
Salomão Cruz - PSOB - Não.
Amapá
Antônio Feijão - PSOB - Sim
Eraldo Trindade - PPB - Sim
Fátima Pelaes - PSOB - Não
Murilo Pinheiro - PFL - Abst~nção
Raquel Capiberibe - PSB - Sim
Sérgio Barcellos - PFL - Não
Valdenor Guedes - PPB - Sim.
Anivaldo Vale - PSOB - Não
Antônio Brasil- Bloco/PMOB - Sim
Asdrubal Bentes - Bloco/PMOB - Sim
Benedito Guimarães - PPB - Não
Elcione Barbalho - Bloco/PMOB - Sim
Geraldo Pastana - Blóco/PT
- Sim
,
I
Gerson Peres - PPB - Abstenção
Giovanni Queiroz - Bloco/POT - Sim
Hilário Coimbra - PSOB - Não
Mário Martins - Bloco/PMOB - Não
Olavio Rocha - PSOB - ~o
Paulo Rocha - Bloco/PT - Sim
Raimundo Santos - PFL - Não
Socorro Gomes - Bloco/PCdoB - Sim.
Vic Pires Franco - PF~ - Não.
Amazonas
Arthur Virgílio - PSOB - Não
Euler Ribeiro - PFL - Não
João Thomé Mestrinho - Bloco/PMOB - Sim
José Melo - PFL - Não
Luiz Fernando - PPB - Não
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Paudemey Avelino - PFL - Não.
~ .
Rondoma
Confúcio
Moura - Bloco/PMDB - Não
r
Euríped'es Miranda - Bloco/PDT - Sim
Expedito Júnior - PFL - Não
Moisés Bennesby - PSDB - Não
Oscar Andrade - PFL - Não
Silvernani Santos - PFL - Não.
Acre
Carlos Airton - PPB - Sim
Célia Mendes - PPB - Sim
Chicão Brígido - Bloco/PMOB - Não
Emílio Assmar - PPB - Sim
Osmir Uma - PFL - Não
Regina Uno - BlocolPMDB - Sim
Zila Bezerra - PFL - Não.
Tocantins
Antonio Jorge - PFL - Não
Darci Coelho - PFL - Não
Dolores Nunes - PFL - Não
João Ribeiro - PFL - Não
Osvaldo Reis - PPB - Não
Paulo Mourão - PSDB - Não
Udson Bandeira - Bloco/PMDB - Não.
Maranhão
Albérico Filho - Bloco/PMDB - Sim
Antonio Joaquim Araujo - PL - Abstenção
Costa Ferreira - PFL - Sim
Haroldo Saboia - Bloco/PT - Sim
Magno Bacelar - PFL - Não
Márcia Marinho - PSDB - Abstenção
Neiva Moreira - BlocolPDT - Sim
Pedro Novais - Bloco/PMDB - Não
Remi Trinta - PL - Sim
Roberto Rocha - PSDB - Não
Sebastião Madeira - PSDB - Não.
Ceará
Aécio de Borba - PPB - Não
Antonio Balhmann - PPS - Sim
Arnon Bezerra - PSDB - Não
Edson Silva - PSDB - Não
Firmo de Castro - PSDB - Sim
Gonzaga Mota - Bloco/PMDB - Sim
Inácio Arruda - Bloco/pedoB - Sim
José Unhares - PPB - Sim
José Pimentel- Bloco/PT - Sim
Leônidas Cristino - PPS - Sim
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Nelson Otoch - PSDB - Não
Pimentel Gomes - PPS - Sim
Pinheiro Landim - Bloco/PMDB - Não
Raimundo Gomes de Matos - PSDB - Não
Roberto Pessoa - PFL - Não
Rommel Feijó - PSDB - Não
Ubiratan Aguiar - PSDB - Não
Vicente Arruda - PSDB - Não.
Piauí
Ari Magalhães - PPB - Não
Ciro Nogueira - PFL - Não
Felipe Mendes - PPB - Sim
Heráclito Fortes - PFL - Abstenção (Art. 17 §
1.2 do RICD)
.
João Henrique - Bloco/PMDB - Não
Júlio Cesar - PFL - Sim
Paes Landim - PFL- Não.
Rio Grande do Norte
Ana Catarina - Bloco/PMDB - Sim
. Augusto Viveiros - PFL - Sim
. Betinho Rosado - PFL- Não
.Cipriano Correia - PSDB - Não
Henrique Eduardo Alves - BlocolPMDB - Sim
João Faustino - PSDB - Sim
t:-Jey Lopes - PFL- Sim.
Paraíba
Adauto Pereira - PFL - Não
Álvaro Gaudêncio Neto - PFL- Não
Armando Abílio - Bloco/PMDB - Não
Efraim Morais - PFL- Não
Enivaldo Ribeiro - PPB - Sim
Gilvan Freire - PSB - Sim
Ivandro Cunha Uma - BlocolPMDB - Sim
José Aldemir - Bloco/PMDB - Sim
José Luiz Clerot - BlocolPMDB - Sim
R':Iberto Paulino - BlocolPMDB - Sim
Wilson Braga - PSDB - Sim.
Pernambuco
Álvaro Ribeiro - PSB - Sim
Antônio Geraldo - PFL - Não
Fernando Ferro - Bloco/PT - Sim
Fernando Lyra - PSB - Sim
Gonzaga Patriota - PSB - Sim
Humberto Costa - Bloco/PT - Sim
João Colaco - PSB - Sim
José Jorge - PFL - Não
Nilson Gibson - PSB - Sim
Pedro Correa - PPB - Não
Ricardo Heráclio - PSB - Sim

MIrço de 1998
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Roberto Fontes - PFL - Não
Severino Cavalcanti - PPB - Não
Silvio Pessoa - Bloco/PMOB - Sim
Wilson Campos - PSOB - Não
Wolney Queiroz - Bloco/POT - Sim.
Alagoas
Augusto Farias - PFL - Sim
Benedito de Lira - PFL - Abstenção
Ceci Cunha - PSOB - Abstenção
Fernando Torres - PSOB - Não
José Costa - PSO - Sim
José Thomaz Nonô - PSOB - Abstenção
Moacyr Andrade - PPB - Sim
Talvane Albuquerque - PFL - Não.
Sergipe
Adelson Ribeiro - PSOB - Sim
Carlos Magno - PFL - Não
José Teles - PPB - Sim
Messias Gois - PFL - Não
Pedro Valadares - PSB - Sim.
Bahia
Alcides Modesto - Bloco/PT - Sim
Aroldo Cedraz - PFL - Não
Cláudio Cajado - PFL - Não
Colbert Martins - PPS - Sim
Coriolano Sales - Bloco/POT - Abestenção
Oomingos Leonelli - PSB - Sim
Eujácio Simões - PL - Não
Felix Mendonça - PTB - Não
Geddel Vieira Lima - Bloco/PMOB - Não
Haroldo Lima - Bloco/PCdoB - Sim
Jaime Fernandes - PFL - Não
Jairo Azi - PFL - Não
Jairo Carneiro - PFL - Não
Jaques Wagner - Bloco/PT - Sim
João Almeida - PSOB - Não
João Carlos Bacelar - PFL - Não
João Leão - PSOB - Não
Jonival Lucas - PFL- Não
José Carlos Aleluia - PFL - Não
José Rocha - PFL- Não
Leur Lomanto - PFL - Não
Luís Eduardo - PFL- Não
Luiz Braga - PFL - Não
Luiz Moreira - PFL- Não
Manoel Castro - PFL - Não
Mário Negromonte - PSOB - Não
Nestor Ouarte - PSOB - Não
Pedro lrujo - Bloco/PMOB - Não
Prisco Viana - PPB - Sim
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Roberto Santos - PSOB - Não
Roland Lavigne - PFL - Não
Sérgio Carneiro - Bloco/POT - Sim
Simara Ellery - Bloco/PMOB - Não
Ursicino Queiroz -' PFL - Não
Walter Pinheiro - Bloco/PT - Sim.
Minas Gerais
Ademir Lucas - PSOB - Não
Aécio Neves - PSOB - Não
Antonio do Valle - Bloco/PMOB - Não
Aracely de Paula - PFL - Não
Armando Costa - Bloco/PMOB - Sim
Bonifácio de Andrada - PSOB - Não
Oanilo de Castro - PSOB - Não
Elias Murad - PSOB - Não
Eliseu Resende - PFL - Não
Fernando Oiniz - Bloco/PMOB - Não
Francisco Horta - PFL- Não
Genésio Bernardino - Bloco/PMOB - Sim
Herculano Anghinetti - PPB - Não
Ibrahim Abi-Ackel- PPB - Sim
Israel Pinheiro - PTB - Não
Jaime Martins - PFL - Não
João Fassarella - Bloco/PT - Sim
João Magalhães - Bloco/PMOB - Sim
José Santana de Vasconcellos - PFL- Não
_Lael Varella - PFL - Não
Leopoldo Bessone - PTB - Não
Márcio Reinaldo Moreira - PPB - Não
Maria Elvira - Bloco/PMOB - Sim
Mário de Oliveira - PPB - Não
Maurício Campos - PSOB - Não
Mauro Lopes - Bloco/PMOB - Não
Nárcio Rodrigues - PSOB - Não
.Neif Jabur - Bloco/PMOB - Não
Nilmário Miranda - Bloco/PT - Sim
Odelmo Leão - PPB - Não
Osmânio Pereira - PSOB - Não
Paulo Oelgado - Bloco/PT - Sim
Paulo Heslander - PTB - Não
Philemon Rodrigues - PTB - Sim
Raul Belém - PFL- Não
Roberto Brant - PSOB - Não
Romel Anízio - PPB - Não
Ronaldo Perim - Bloco/PMOB - Não
Sandra Starling - Bloco/PT - Sim
Saraiva Felipe - Bloco/PMOB - Sim
Sérgio Miranda - Bloco/pedoB - Sim
Silas Brasileiro - Bloco/PMOB - Abstenção
Sílvio Abreu - Bloco/POT - Sim
Tilden Santiago - Bloco/PT - Sim
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Vittório Medioli - PSDB - Não
Wagner do Nascimento'- PPB - Não
Zaire' Rezende - B10ce/PMDB - Sim.
Espírito Santo
Adelson Salvador - Bloco/PMDB - Sim
Etevalda Grassi de Menezes - BIocoIPMDB - Não
Feu Rosa - PSDB - Não
João Cóser - Bloco/PT - Sim
Luiz Buaiz - PL - Sim
Luiz Durão - PFL - Não
Marcus Vicente - PSDB - Não
Nilton Baiano - PPB - Sim
Rita Camata - Bloco/PMDB - Sim
Roberto Valadão - BlocolPMDB - Não.
Rio de Janeiro
Alcione Athayde - PPB - Não
Aldir Cabral- PFL - Não
Alexandre Cardoso - PSB - Sim
Alexandre Santos - PSDB - Não
Álvaro Val/e - PL - Sim
Ayrton Xerez - PSDB - Não
Candinho Mattos - PSDB - Não
Carlos Alberto Campista - PFL - Não
Carlos Santana - Bloco/PT - Sim
Eurico Miranda - PPB - Não
Femando Gonçalves - PTB - Não
Femando Lopes - Bloco/PDT - Sim
Francisco Silva - PPB - Sim
Itamar Serpa - PSDB - Não
Jair Bolsonaro - PPB - Sim
Jandira Feghali - Bloco/PedoB - Sim
João Mendes - PPB - Não
Jorge Wilson - Bloco/PMDB - Não
José Egydio - PFL - Não
José Maurício - Bloco/PDT - Sim
Laprovita Vieira - PPB - Sim
Laura Cameiro - PFL - Sim
Lima Netto - PFL - Não '
Lindberg Farias - PSTU - Sim
Márcia Cibilis Viana -Bloco/PDT - Sim
Márcio Fortes - PSDB :.. Não
Maria da Conceição Tavares - Bloco/PT - Sim
Milton Temer - Blocc;>/PT - Sim
Miro Teixeira - Bloco/PDT - Sim
Moreira Franco - Bloco/PMDB - Não
Osmar Leitão - PPB- Sim
Paulo Feijó - PSDB - Não
Roberto Campos - PPB - Não
Roberto Jefferson - PTB - Não
Ronaldo Cezar Coelho - PSDB - Não
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Ronaldo Santos - PSDB - Não
Rubem Medina - PFL - Não
Sérgio Arouca - PSP - Sim
Simão Sessim - PPB - Sim.
São Paulo
Adhemar de Barros Filho - PPB - Sim
Alberto Goldman - PSDB - Não
Aldo Rebelo - BlocolPCdoB - Sim
Almino Affonso - PSB - Sim
Aloysio Nunes Ferreira - PSDB - Não
Antonio Carlor Pannunzio - PSDB - Não
Arlindo Chinaglia - Bloco/PT - Sim
Amaldo Faria de Sá - PPB - Sim
Amaldo Madeira - PSDB - Não
Carlos Apolinário - BlocolPMDB - Não
Carlos Nelson - Bloco/PMDB - Não
Celso Russomanno - PPB - Não
Corauci Sobrinho - PFL - Sim
Dalila Figueiredo - PSDB - Sim
De Velasco - Bloco/Prona - Não
Delfim Netto - PPB'- Não
Edinho Araújo - Bloco/PMDB - Sim
Eduardo Jorge - Bloco/PT - Sim
Femando Zuppo - Bloco/PDT - Sim
Hélio Bicudo - BlocoIPT - Sim
Ivan Valente - Bloco/PT - Sim
Jair Meneguelli - Bloco/PT - Sim
João Mellão Neto - PFL - Não
João Paulo - Bloco/PT'~ Sim
Jorge Tadeu Mudalen - PPB - Não
José Aníbal- PSDB - Não
José Augusto - PPS - Sim
José Coimbra - PTB - Sim
José de Abreu - P$DB - Sim
José Genoíno - Bloco/PT .,... Sim
José Mach~do - Bloco/PT - Sim
José Pinottil- PSB - Sim
Jurandyr Paixão -!PPB - Não
Koyu lha - PSDB - Não
Lamartine PoseI/a - PPB - Não
Luciano Zica - BlocolPT - Sim
Luiz Eduardo Greenhalgh - Bloco/PT - Sim
Luiz Gushiken - BloocolPT - ~im
Luiz Máximo - PSDB - Sim
Marcelo Barbieri - BlocolPMDB - Sim
Marta Suplicy - Bloco/PT - Sim
Maurício Najar - P~L - Sim
Nelson Marquezelli - PTB - Não
Paulo Lima - PFL - Não
Pedro Yves - PPB - Sim
Ricardo Izar - PPB - Não
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Robson Tuma - PFL - ,Não
Salvador Zimbaldi - PSDB - Não
Sílvio Torres - PSDB - Não
Tuga Angerami - PSDB - Sim
Ushitaro Kamia - PPB - Sim
Vadão Gomes - PPB - Não
Valdemar Costa Neto - PL - Sim
Vicente Cascione - PTB - Sim
Wagner Rossi - Bloco/PMDB - Sim
Wagner Salustiano - PPB - Não
Welson Gasparini - PSDB - Sim
Zulaiê Cobra - PSDB - Não.
Mato Grossso
Antonio Joaquim - PSDB - Não
Gilney Viana - Bloco/PT - Sim
Murilo Domingos - PTB - Sim
Pedro Henry - PSDB - Não
Rodrigues Palma - PTB - Sim
Rogério Silva - PFL - Não
Teté Bezerra - BlocolPMDB - Não
Welinton Fagundes - PL- Sim.
Distrito Federal
Agnelo Queiroz - Bloco/PCdoB - Sim
Augusto Carvalho - PPS - Sim
Benedito Domingos - PPB - Sim
Chico Vigilante - Bloco/PT - Sim
Jofran Frejat - PPB - Sim
Osório Adriano - PFL - Não.
Goiás
Aldo Arantes - Bloco/PCdoB - Sim
Barbosa Neto - Bloco/PMDB ....: Não
Carlos Mendes - BlocolP:MDB ..:.. Não
Jovair Arantes - PSDB ~. Não
Maria Valàdão - PTB,- Abstenção
Nair Xavier Lobo - Bloco/PMDB - Não'
Orcino Gonçalves - Bloco/PMDB - Não
Pedro Canedo - PL - Sim
Pedro Wilson - Bloco/PT -:- Sim
Rubens Cosac - Bloco/PMDB - Não
Sandro Mabel- Bloco/PMDB - Não
Vilmar Rocha - PFL - Não.
Mato Grosso do Sul
Dilso Sperafico - PSDB - Não
Flávio Derzi - PPB - Não
Marçal Filho - PSDB - Sim
Marilu Guimarães"':' PFL - Sim
Marisa Serrano - PSDB- Sim
Nelson Trad - PTB - Sim
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Saulo Queiroz - PFL - Não.
Paraná
Affonso Camargo - PFL - Não
Alexandre Ceranto - PFL - Não
Antonio Ueno - PFL - Não
Basílio Villani - PSDB - Não
Chico da Princesa - PTB - Não
Dilceu Sperafico - PPB - Não
Djalma de Almeida César - Bloco/PMDB - Não
Fernando Ribas Carli - PPB - Não
Flávio Ams - PSDB - Sim
Hermes Parcianello - Bloco/PMDB - Sim
João Iensen - PPB - Não
José Borba - PTB - Não
José Janene - PPB - Não
Luciano Pizzatto - PFL - Não
Luiz Carlos Hauly - PSDB - Não
Maurício Requião - Bloco/PMDB - Sim
Max Rosenmann - PSDB - Não
Moacir Micheletto - Bloco/PMDB - Não
Nedson Micheleti - BlocolPT - Sim
Nelson Meurer - PPB - Não
Odílio Balbinotti - PSDB - Não
Padre Roque - BlocolPT - Sim
Paulo Fernando - BlocolPT - Sim
Paulo Cordeiro - PFL - Não
Renato Johnsson - PSDB - Não
Ricardo Barros - PPB - Não
Valdomiro Meger - PFL - Não.
Santa Catarina
Dejandir Dalpasquale - Bloco/PMDB - Não
Dércio Knop - BlocolPDT - Sim
.
Edinho Bez - Bloco/PMDB - Sim
Hugo Biehl- PPB - Sim
José Carlos Vieira - PFL - Não
Mário Cavallazzi - PPB - Não
Milton Mendes - Bloco/PT - Sim
Paulo Bauer - PFL ....; Não
Paulo Bornhausen - PFL - Não
Paulo Gouvêa - PFL - Não
Serafim Venzon - Bloco/PDT - Sim
Valdir Colatto - Bloco/PMDB .:.. Não
Vânio dos Santos - BlocolPT - Sim.
Rio Grande do Sul
Adão Pretto - Bloco/PT - Sim
Adroaldo Streck - PSDB - Não
Adylson Motta - PPB - Sim
Airton Dipp - BlocolPDT - Sim
Augusto Nardes - PPB - Sim
Carlos Cardinal- Bloco/PDT - Sim
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Darcísio Perondi - Bloco/PMDB - Não
~nio Bacci - Bloco/PDT - Sim
Ezídio Pinheiro - PSDB - Sim
Fémer Júnior - PPB - Sim
Germano Rigotto - Bloco/PMDB - Não
Jair Soares - PPB - Sim
Jarbas Lima - PPB - Sim
Luís Roberto Ponte - Bloco/PMDB - Não
Luiz Mainardi - BlocolPT - Sim
Matheus Schmidt - Bloco/PDT - Sim
Miguel Rossetto _ Bloco/PT _ Sim
. Nelson Marchezan _ PSDB _ Não
Odacir Klein- Bloco/PMDB _ Não
Osvaldo Biolchi _ PTB _ Sim
Paulo Paim _ Bloco/PT _ Sim
Paulo Ritzel- Bloco/PMDB _ Sim
Valdeci Oliveira - BlocolPT - Sim
Waldomiro Fioravante _ Bloco/PT _ Sim
Wilson Cignachi _ Bloco/PMDB _ Não.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a
Mesa Emenda Aglutinativa n.2 60, no seguinte teor:

§ 1.2 O servidor de que trata este artigo,
desde que atendido o disposto em seus íncisos I e 11, e observado o disposto no art. 4.2
desta Emenda, pode aposentar-se com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, observadas as seguintes condições:
I - contar tempo de contribuição igual,
no mínimo, trinta anos, se homem, e vinte e
cinco anos, se mulher;
/I - os proventos da aposentadoria proporcional serão equivalentes a oitenta e cinco por cento do valor máximo que o servidor
poderia obter de acordo com o caput, acres·
cido de três por cento por ano de contribuição que supere o tempo que se refere o inciso anterior, até o limite de cem por cento.
..
§ 52 O servidor de que trata este artigo,
que, após completar as exigências para
aposentadoria estabelecidas no caput, permanecer em atividade, fará jus a isenção da
contribuição.

Emenda Aglutinativa rt2 60

A partir do conteúdo do(a)
Emenda n.2 16-CE/98
Emenda n.2 36-CE/98
Emenda n2 37-CE/98
Emenda n2 38-CE/98
Emenda n.2 41-CE/98
Alterar o Substitutivo do Senado à PEC
n2 331/95 da seguinte forma:
Artigo a ser alterado (no Substitutivo):
Art. S2
Dispositivo da Constituição: Art. S2 do
Substitutivo
Modificação proposta pela presente
Emenda:
Promova-se, no art. S2 do Substitutivo
as seguintes alterações:
MArt. B2
I - tenha cinqüenta e um anos de idade, se homem, e quarenta e seis anos de
idade, se mulher;
/I - tenha cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se dará a aposentadoria;
111 - conte tempo de contribuição igual,
no mínimo, a trinta e cinco anos, se homem,
e trinta anos, se mulher, ou com tempo de
contribuição diferente, condicionado ao fator
renda do segurado, nos termos da lei;

li

Justificação
A regra de transição para os servidores públicos fixa limite de idade que, na verdade, é incompatível com a expectativa de direito. Quem começou a
trabalhar aos 15 anos de idade, terá que trabalhar
mais 3 anos, pois não terá atingido ainda a idade mínima de 53 anos. Isto fere a expectativa de direito,
onerando quem já cumpriu' quase totalmente os requisitos para aposentadoria nas regras atuais. Por
isso, propomos idade mínima menor na regra de
transição, a partir das emendas aglutinadas.
Além disso, a aposentadoria proporcional deve
ser calculada com base nas regras atuais, ou seja,
respeitando a proporção direta entre tempo de serviço e o benefício, sem sofrer o rebaixamento'proposto pela Emenda.
Por fim, é a isenção de contribuição para o servidor que já tenha tempo para aposentadoria mas
opte por permanecer em atividade não deve ser Iimitada ao atingimento da idade exigida para aposentadoria na regra permanente,. mas ser assegurada
sem essa limitação, como forma de incentivo à permanência em atividade.
Sala das Sessões,
. - Deputado Humberto Costa, Vice-Líder do Bloco Parlamentar
PT/PDT/PCdoB.
O SR. MENDONÇA FILHO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa . a palavra.
O SR. MENDONÇA FILHO (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior meu voto foi ·não·.
O SR. SEVERIANO ALVES (PDT - BA. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente, na votação anterior meu voto foi ·sim·.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo a palavra ao Sr. Deputado Arnaldo Madeira, Relator da matéria.
O SR. ARNALDO MADEIRA (PSDB - SP.
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Deputados, a Emenda Aglutinativa n2 60 propõe alteração
na regra de idade mínima para aposentadoria proporcional.
A regra estabelecida no substitutivo aprovado
pelo Senado Federal, e mantida na Comissão Especial, estabelece a idade mínima para a mulher de 48
anos e para o homem de 53 anos. Isto significa que
estamos decidindo que nos próximos 25, 30 anos,
para as pessoas que já estão no sistema de trabalho, a idade mínima, seja no setor público - estamos
tratando aqui do setor público - seja também no regime geral, é de 53 anos para o homem e 48 anos
para a mulher.
Ora, convenhamos, Sr. Presidente, Srs. Parlamentares! Estamos falando numa idade mínima muito baixa, nesse caso, para aposentadoria aos 53
anos de idade. Não existe país sério no mundo em
que alguém normalmente se aposente com 48 ou 53
anos de idade, a não ser por razões especiais de
saúde.
Estamos estabelecendo uma regra de transição muito adequada para dar exatamente aquela vi·
são de que as pessoas que atualmente estão no sistema vão se aposentar obedecendo a essa regra.
Aquelas que ainda não estão no sistema vão obedecer a nova regra dós 55 e 60 anos.
Esta emenda propõe reduzir a idade para 46
anos, no caso de mulher, e para 51 anos, no caso
de homem. Ou seja, reduzir mais ainda a idade mínima. O homem, que tem uma expectativa de 74 anos
de vida, ao se aposentar com 51 anos de idade, vai
receber aposentadoria durante mais de 20 anos. A
mulher, segundo dados do IBGE, tem uma expectativa de 77 anos de vida, ao se aposentar com 46
anos de idade, vai receber aposentadoria durante
quase 30 anos. Quem paga essa conta? Quem garante os recursos?
Na verdade, mantidas essas disposições, estaremos jogando para as gerações futuras.
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Na verdade, mantidas essas disposições, estaremos jogando sobre as gerações futuras o encargo
de estarem pagando uma conta que já hoje não
mais estamos conseguindo pagar.
Sr.. Presidente, por essas razões, não posso
aceitar essa emenda. Gostaria de dizer ainda que,
como complemento, ela também estabelece uma regra de pagamento do salário da proporcionalidade
que começa com 85% em vez dos 70% que constam no nosso parecer. Portanto, trata-se de uma
emenda inadequada dos pontos de vista demográfico, financeiro e fiscal.
Daí o nosso parecer contrário à aprovação
dessa emenda aglutinativa.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O parecer do Relator é pela rejeição.
O SR. JOSÉ MENDONÇA BEZERRA - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
a
V. Ex . a palavra.
'
O SR. JOSÉ MENDONÇA BEZERRA (PFL PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior meu voto foi ·não·.
A SRA. JOANA DARC (PT - MG. Sem revisão
da oradora.) - Sr. Presidente, nas duas votações anteriores meu voto foi ·sim·.
O SR. CESAR BANDEIRA (PFL - MA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior meu voto foi "sim".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Embora
tivesse concedido a palavra ao nobre Deputado Agnelo Queiroz, esta Presidência vai encerrar a presente sessão, transferindo a votação da matéria
para a próxima sessão extraordinária.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -' Apresentação de proposições.
Os Srs. Deputados que tenham proposições a
apresentar queiram fazê-lo.
APRESENTAM PROPOSIÇÕES OS SENHORES:

MAURíCIO NAJAR E SRS. LíDERES -Requerimento ao Presidente da Câmara dos Deputados de
urgência urgentíssima para apreciação do Projeto de
Lei n2 4.200, de 1998, do Tribunal Superior do Trabalho.
DOS SENHORES LíDERES - Requerimento
ao President'9 da Câmara dos Deputados para tramitação, em regime de urgência, do Projeto de Lei n2
4.099, de 1998, do Superior Tribunal de Justiça.
LUIZ EDUARDO GREENHALGH E SRS. LíDERES --' RequeriroenJ<> _ao Presidente da Câmara
dos Deputados para tramitação, em regime de ur-

07932 Quinta~feira 26

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

gência, do Projeto de Lei n!! 2.711, de 1997, de autoria do requerente e outros.
ELTON ROHNELT
- Indicação ao Poder Exef
cutivo de envio de projeto de lei determinando a revisão em condições especiais sobre as dívidas contraídas por mutuários da região Norte.
Indicação ao Poder Executivo de adoção de
providências para implementação..de programa intensivo de manejo racional da agricultura para conservação do solo.
Projeto de lei que determina revisão em condições
especiais das dívidas contraídas por mutuários da r.egião Norte, assolada por incêndio de graves efeitos ambientais, com instituições de crédito oficiais.
PAULO PAIM - Projeto de lei que altera a Lei n!!
9.434, de 1997, que dispõe sobre a remoção de órgãos,
tecidos e partes do corpo humano para fins de transplante e tratamento e dá outras providências.
LEONIDAS CRISTINO - Projeto de lei que altera a Lei n2 9.503, de 1997, que institui o Código de
Trânsito Brasileiro.
RICARDO BARROS - Projeto de resolução que
acrescenta § 42 ao art. 21 do Regimento Interno.
DALILA FIGUEIREDO - Projeto de lei que
acrescenta dispositivo à Lei n!! 6.194, de 1974, para
obrigar a divulgação do Seguro Obrigatório DPVAT
aos segurados.
SOCORRO GOMES - Requerimento ao Presidente da Câmara dos Deputados de constituição de
Comissão Especial para analisar a execução de convênios firmados por instituições de pesquisa nacionais com instituições estrangeiras, por recom"emdação da Comissão Externa criada para apurar denúncias de exploração e comercialização ilegal de plantas e material genético da Amazônia.
VIC PIRES FRANCO - Projeto de lei que dispõe sobre a prestação de serviço gratuito à comunidade carente por parte do profissional que estudou
gratuitamente em curso ou faculdade mantidos pela
União ou Estado, ou mesmo com bolsas de estudo
doados pelo Poder Público.
VIC PIRES FRANCO E OUTROS - Proposta
de emenda à Constituição que acrescenta inciso ao
93.
PEDRO CANEDO - Projeto de lei que revoga
o inciso XIII do art. 92 da Lei n!! 9.317, de 1997, que
institui o Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte - SIMPLES - e dá outras providências.
Projeto de lei que institui a passagem gratuita
em transportes coletivos para acompanhantes de
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pessoas portadoras de deficiência e que sejam dependentes dos mesmos para sua locomoção.
VALDEMAR COSTA NETO - Requerimento de
informações ao Ministério do Planejamento e Orçamento sobre empréstimos efetuados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social no
período de 12 de março de 1997 até a presente data.
MARCONI PERILLO - Indicação ao Ministério
da Fazenda de adoção de medidas com a finalidade
de alterar a sistemática do Fundo Constitucional do
Centro-Oeste - FCO.
Indicação ao Ministério do Planejamento e Orçamento de adoção de medidas com a finalidade de
"alterar a sistemática do Fundo Constitucional do
Centro-Oeste - FCO.
Requerimento de informações" ao Ministério da
Saúde sobre repasse de dotação orçamentária para
a Associação Popular de Itapuranga, Estado de
Goiás.
SERAFIM VENZON - Projeto de lei que dispõe
sobre o parcelamento de dívidas oriundas das contribuições sociais devidas ao Instituto Nacional do Seguro Social, alterando o art. 38 da Lei n2 8.212, de 1991.
CARLOS CARDINAL - Indicação aos Ministérios da Fazenda e da Agricultura e do Abastecimento
do estabelecimento de novos prazos para o pagamento dos financiamentos de custeio, no crédito rural.
Indicação aos Ministérios da Fazenda e da
Agricultura e do Abastecimento do estabelecimento
de novos prazos para o pagamento dos financiamentos de custeio, no crédito rural.
Luís ROBERTO PONTE" E OUTROS - Proposta de emenda à Constituição que modifica o sistema tributário nacional e o financiamento da Seguridade Social, estabelece normas de transição e dá
outras providências.
Proposta de emenda à Constituição que acrescenta parágrafos ao art. 79., do Capítulo 11, do Título
11, para incluir mais um direito dos trabalhadores.
ALOYSIO NUNES FERREIRA - Projeto de lei
que revoga os §§ 19. e 29. do art. E)!! da Lei n9. 6.650,
de 1979, que cria a Secretaria de Comunicação Social.
ALDO ARANTES E SRS. LíDERES _. Requerimento ao Presidente da Câmara dos Deputados de
transformação de sessão plenária em Comissão Gerai para debate da situação dos pequenos e microempresários urbanos e rurais.
DE VELASCO - Indicação ao Poder Executivo
de envio de projeto de lei criando o Centro de Orientação e Desenvolvimento Religioso e Social.
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NELSON HARTER E OUTROS - Proposta de
emenda à Constituição que dá nova redação ao art.
185.
MOISES L1PNIK _ Projeto de lei que institui o

Aécio Neves - PSDB - Deputado Paulo Heslander
- PTB.

auxílio financeiro de um salário mínimo para as famílias carentes.
MOACYR ANDRADE E OUTROS - Recurso
ao Presidente da Câmara dos Deputados para apreciação, pelo Plenário, do mérito do Projeto de lei n2
708, de 1995.
ELIAS MURAD E OUTROS - Proposta de
emenda à Constituição que institui adicional ao Imposto sobre Produtos Industrializados incidente sobre bebidas alcoólicas e sobre tabaco e seus derivados.
RAIMUNDO SANTOS - Projeto de lei que altera a Lei n2 8.069, de 1990 -Estatuto da Criança e do
Adolescente - e dá outras providências.

Brasília-DF, 5 de fevereiro de 1998

REQUERIMENTO
(Do Senhor Deputado Maurício Najar)
Requer, nos termos do art. 155, urgência urgentíssima para a apreciação do
projeto de lei que menciona.
Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do
art. 155 do Regimento Interno desta Casa, urgência
urgentíssima para o Projeto de Lei n2 4.200/98, de
iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho, que trata
da Ncriação de Juntas de Conciliação e Julgamento
na 2ª Região da Justiça do Trabalho, define jurisdição e dá outras providênciasN, que versa sobre matéria de relevante interesse nacional.
Saliento ainda que o presente requerimento é
subscrito pela maioria absoluta da composição da
Câmara dos Deputados.
Justificação
Trata-se de criação de 9 (nove) Juntas de Conciliação e Julgamento, na Capital, e na Grande São
Paulo, nos Municípios de Cotia, Diadema, Guarulhos, Mogi das Cruzes e São Paulo, cuja Justiça Trabalhista entrou em absoluto colaspo pelo extraordinária desproporção entre número de feitos e Juntas
existentes.
Com isso, a Justiça Trabalhista nesses locais
está com pauta de cerca de 2 anos o que inviabiliza
a própria Justiça em prejuízo das partes e de milhares e milhares de trabalhadores.
Sala das Sessões, 25 de março de 1998. Maurício Najar - PFUSP. - Deputado Inocêncio
de Oliveira - PFL - Deputado Wagner Rossi PMDB - Deputado Odelmo leão - PPB - Deputado

OF. STST. GDGCA. GP. N!! 52198

Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para apreciação pelo Congresso Nacional,
nos termos do artigo 96, inciso 11, alíneas "b" e Nd"
da Constituição Federal, o anex~ anteprojeto de lei:
acompanhado ·da correspondente justificativa, que,
aprovado pelo Órgão Especial desse Tribunal, trata
da criação de Juntas de Conciliação e Julgamento
na 2ª Região da Justiça do Trabalho, define jurisdição e dá outras providências.
Na oportunidades, reitero a Vossa Excelência
protestos de elevada estima e distinta consideração.
- Ermes Pedro Pedrassani - Ministro-Presidente
do Tribunal Superior do Trabalho.
PROJETO DE lEI N2 4.2oo, DE 1998
Cria Juntas de Conciliação e Julgamento na 2! Região da Justiça do Trabalho,
define jurisdição e dá outras providências.
O Presidente da República faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a presente lei:
Art. 12 São criadas, na 2ª Região da Justiça do
Trabalho, com sede na cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, nove Juntas de Conciliação e Julgamento nos seguintes Municípios: Cotia (2ª), Diadema (3ª), Guarulhos (8ª), Moji das Cruzes (2ª) e São
Paulo (aO!! a 84ª).
Art. 22 Ficam assim definidas as áreas de jurisdição das Juntas de Conciliação e Julgamento, localizadas nas cidades abaixo, pertencentes à 2ª Região:
I - São Paulo: o respectivo município;
11 - Barueri: o respectivo município;
111 - Caieiras: o respectivo município;
IV - Cajamar: o respectivo município;
V - Carapicuiba: o respectivo município;
VI- Cotia: o respectivo município e os de Itapevi, Ibiúna e Vargem Grande;
VII - Cubatão: o respectivo município;
VIII - Diadema: o respectivo município;..
IX - Embú: o respectivo município;
X - Ferraz de Vasconcelos: o respectivo município;
XI - Franco da Rocha; o respectivo município e
os de Francisco Morato e Mairiporã;
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XII - Guarujá: O respectivo município e' os de
Bertioga e·Vicente de Carvalhb;
XIII - Guarulhos: o respectivo município e os
de Arujá e Santa Isabel;
XIV - Itapecirica da Serra: o respectivo município e os de Embú-Guaçú e Juquitiba;
.
XV - Itaquaquecetuba: o respectivo município;
XVI - Jandira: o respectivo município;
XVII - Mauá: o respectivo município;
XVIII - Moji das Cruzes: o respectivo município
e os de Biritiba Mirim, Guararema e Salesópolis;
XIX - Osasco: o respectivo município;
xx - Poá: o respectivo município;
XXI - Praia Grande: o respectivo município;
XXII - Ribeirão Pires: o respectivo município e
o de Rio Grande da Serra;
XXIII - Santana do Parnaíba: o respectivo município e o do Pirapora do Bom Jesus;
XXIV - Santo André: o respectivo município;
XXV - Santos: o respectivo município;
XXVI - São Bernardo do Campo: o respectivo
município;
XXVII - São Caetano do Sul: o respectivo município;
XXVIII - São Vicente: o respectivo município;
XXIX - Suzano: o respectivo município;
XXX - Taboão da Serra: o respectivo município.
Art. 32 Ficam criados, na 2ª Região da Justi~
do Trabalho, nove cargos de Juiz-Presidente de Jun~
ta de Conciliação e Julgamento, nove cargos de Juiz
Classista representante dos trabalhadores e nove
cargos de Juiz Classista representante dos empregadores.
Parágrafo único. Para cada cargo de Juiz Classista haverá um suplente.
Art. 42 As Juntas de Conciliação e Julgamento
criadas por esta lei serão instaladas e os respectivos
cargos providos, gradativamente, à medida que
ocorrer a disponibilidade de recursos financeiros.
Art. 52 A competência territorial das Juntas de
Conciliação e Julgamento atualmente e>Çistentes somente será alterada na data de instalaçãb dos ndvos
órgãos jurisdicionais criados por esta lei.
Art. 62 No caso de emancipação de distrito, fica
mantida a jurisdição da mesma Junta de Conciliação
e Julgamento sobre a área territorial do novo município.
Art. 72 Ficam criados no Quadro de Pessoal da
Secretaria do Tribunal Regional do. Trabalho da 21
Região os cargos de provimento efetivo e as funções

comissionadas constantes dos Anexos I e 11 desta
lei.
§ 12 As funções comissionadas, de que trata
esta lei, serão providas exclusivamente por servidores do Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal
Regional do Trabalho da 211 Região.
§ 2~ O Tribunal Regional do Trabalho da 2!! Região especificará as áreas de atividade e/ou especialidade dos cargos efetivos criados.
Art. B!! As despesas decorrentes da execução
da presente lei correrão à conta de recursos próprios, consignados ao Tribunal Regional do Trabalho
da 211 Região.
Art. ge Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília-DF, de
de 19 ; 1772 da Independência e 11 ()2 da República.
ANEXO 1- (Art. 72 da Lei .../...)
Quadro de Pessoaí da Secretaria do Tribunal
Regional do Trabalho da 211 Região
Cargos de provimento efetivo
Carreira/cargo

Quantidade

Analista Judiciário

56

Técnico Judiciário

76

ANEXO 11 - (Art. 72 da lei .../..)
Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal
Regional do Trabalho da 2!! Região
Funções Comissionadas'

Quantidade Nível Denominação
9

2

FG-9
FG-a

Diretor de Secretaria de JCJ
Diretor de Serviço de Distribuição
dos Feitos

Justificação
O Tribunal Regional do Trab~lho da 2ª Região,
sediado na cidade de São Paulõ, Estado de São
Paulo, com jurisdição sobre os Municípios' Grande
São Paulo e Baixada Santista, continua tendo o
maior movimento processual do País. Deve-se tal
fato, entre tantos outros, à grande concentração de
empresas em sua área de jurisdição~ Com a abertura da economia e a transferência de empresas para
outros pólos de desenvolvimento, verificou-se o fenômeno crescente de desemprego na região e, conseqüentemente, a elevação do número de ações
ajuizadas.
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Em decorrência dos ejpisódios acima relatados,
constata-se maior morosidade na solução das demandas, gerando, na população tutelada pela justiça
obreira, descrédito na Instituição.
Apesar dos investimentos visando à celeridade
processual, como a informatização, o quadro de pessoai encontra-se estagnado e deficitário, refletindo
numa produtividade muito aquém da ideal.
Para um contingente de processos, de número
superior a 249.000 (duzentos e quarenta e nove mil),
recebidos no ano de 1996, em primeira instância, o
quadro de servidores é de 1.848 (mil oitocentos e
quarenta e oito).
Estudos realizados em 1973 atestam que o número ideal para dar suporte às 138 (cento e trinta e
oito) Juntas de Conciliação e Julgamento seria, pela
complexidade e quantidade de processos sob sua
jurisdição, de 2.070 (dois mil e setenta) servidores,
muito superior ao supracitado.
Passados cinco anos desde a promulgação da
Lei n2 8.432192, que ampliou o número de Juntas de
Conciliação e Julgamento até então existentes, visando a atender um movimento processual de
183.378 (cento e oitenta e três mil, trezentos e setenta e oito) reclamatórias - ajuizadas em 191, a estrutura da Justiça do Trabalho da 2ª Região permanece inalterada, apesar do notório aumento de reclamações recebidas, da ordem de 37% (trinta e sete
por cento).
Diante das dificuldades que o País atravessa,
propõe-se a criação de nove Juntas de Conciliação e
Julgamento, em localidades onde o movimento processual, além de ultrapassar sobremaneira o limite
preconizado na Lei n2 6.947/81, atinge níveis insuportáveis, acentuando, ainda mais, a morosidade no
desfecho das ações propostas.
A partir da gama dê atividades desenvolvidas
nas Juntas de Conciliação e Julgamento, bem como
da sua carga processual, com base em estudos realizados em 1973 e nos atuais levantamentos, estimase como lotação ideal de uma Junta de Conciliação
e Julgamento:
1 Diretor de Secretaria (FC-09);
6 Analistas Judiciários (Nível Superior), sendo
dois para a função de Oficial de Justiça Avaliador;
8 Técnicos Judiciários (Nível Intermediário).
Com relação aos Serviços de Distribuição dos
Feitos de Cotia e Moji das Cruzes, onde serão criadas
as 2Bs Juntas de Conciliação e Julgamento, serão destinados os seguintes cargos e funções comissionadas:
2 Diretores de Serviço (FC-08);
2 Analistas Judiciários (Nível Superior);

Quinta-feira 26 07935

4 Técnicos Judiciários (Nível Intermediário).
Mister se faz que, para funcionamento destas
juntas e serviços de distribuição, sejam criados cargos, na quantidade ora proposta.
Em razão das atuais dificuldades orçamentárias da Nação, "restringiu-se a proposição ao mínimo
necessário ao prosseguimento da efetiva prestação
jurisdicional daquela região, atendendo, ainda que
de forma limitada, o anseio maior do jurisdicionado.
Com estas considerações, submeto o anexo
anteprojeto de leí à apreciação desse Poder Legislativo, esperando que a proposição mereça a mais
ampla acolhida, convertendo-se em lei com a urgência possível.
Brasília-DF, 5 de fevereiro de 1998. - Ermes
Pedro Pedrassani, Ministro-Presidente :do Tribunal
Superior do Trabalho.
REQUERIMENTO
Senhor Presidente,
Nos telllÍos do art. 155 do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, requeremos Urgência
para a tramitação do Projeto de Lei n2 4.099/98, de
autoria do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe
sobre a reestruturação da ,':.lstiça Federal de primeiro grau da 4ª região e dá outras providências.
Sala das Sessões, 25 de março de 1998. Geddel Vieira Lima - PMDB -Inocêncio Oliveira
- PFL - Odelmo Leão - PPB - Áecio Neves PSDB.
IDENTIFICAÇÃO
Número na origem: PL n2 4.099. 1998 Projeto
'.
de Lei (CD)
Orgão de Origem: Judiciário
22-1 -1998
Câmara: PL n2 4.099. 1998
AUTOR EMENTA
Externo: Superior Tribunal de Justiça.
Dispõe sobre a reestruturação da Justiça Federal de Primeiro Grau da Quarta Região e da outras
providências.(Criando cinqüenta varas judiciárias,
sendo dezesseis no Rio Grande do Sul, quinze no
Paraná, sete em Santa Catarina e doze sem especificação de localidade, com os respectivos cargos de
juiz federal e de juiz federal substituto).
INDEXAÇÃO
Nonnas, reestruturação, criação, varas judieiarias, Justiça Federal, primeiro grau, quarta região, distribuição, seção judiciária, Municípios, Porto Alegre,
Pelotas, Passo Fundo, Santa Maria, Caxias do Sul,
Novo Hamburgo, Santo Angelo, Santa Cruz de Sul,
(RS), Curitiba, Londrina, Foz do Iguaçu, Paranagua,
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Ponta Grossa, Maringá, Cascavel, Umuarama, Campo Mourão, (PR), Joinville, Blumenau, Criciuma, Lages, Chapecó, Tubarão, (SC), Implántação, Critérios, (TRF), acréscimo, Cargo Público, Analista, Técnico Judiciário, Nível Superior, Intermediário, Função
em Comissão; Cargo Juiz Federal, Juiz Federal
Substituto.
DESPACHO INICIAL

duza efeitos no território brasileiro, dada a sua absoluta inadmissibilidade vis-à-vis a soberania nacional
e os comezinhos princípios de direito internacional
público, e, de outra parte, os prejuízos que já começam a se configurar em relação aos interesses comerciais do Brasl e de Cuba.
Sala das Sessões, 5 de novembro de 1997. Deputado Federal Luiz Eduardo G.-eenhalgh.

(CO) Comissão Trab. Adm. e Servo Público (CTASP)

PROJETO DE LEI N!!2.711, DE 1997

(CO) Comissão Finanças e Tributação (CFT)
(CO) Comissão Const. e de Justiça e Redação
(CCJR)

Dispõe sobre a não ~pli~ação de leis
estrangeiras de caráter discriminatório e
que possuam efeitos extraterritoriais a todos os jurisdicionad~s ,brasileiros e dá
outras providências.

ÚLTIMA AÇÃO
TRCOM em tramitação nas Comissões
10 - 3 - 1998 (CO) Coord. Comissões Permanentes (CO) (SCP) Encaminhado a CTASP.
TRAMITAÇÃO
30 - 01 - 1998 (CO) Mesa Diretora
Despacho a CTASP, CFT (artigo 54 do RI) ~
CCJR.
30 1 1998 (CO) Plenário (Plen.)
Leitura e publicação da matéria.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Não se aplicam aos jurisdicionados brasileiros quaisquer dispositivos de leis estrangeiras de
caráter discriminatório, e que gerem efeitos extraterritoriais, com o intuito de afetar o comércio ou os investimentos internacionais.
" . Parágrafo, único; Ressalvem-se, do dispositivo
contido no caput.as decisões normativas provenientes ' de' Organizações Internacionais' Governativas
das quais o Brasil faça parte, tendo firmado e ratificado seus tratados instituitivos.
REQUERIMENTO N!! ,DE 1997
(Do Sr. Luiz Eduardo G r e e n h a l g h ) , " Art. 22 Não são homologáveis no Brasil sentenças ,ou laudos arbitr{lis estrangeirps.'fundados em
Requer a tramitação em caráter de
urgência do PL nll. 2.711, de 1997, que disleis discriminatórias e,que .gerem' efeitos extraterritonais, com o intuito de afet!ir o comérci.o ou os invespõe sobre a não aplicação de leis estràn:.
geiras de caráter discriminatório e q~
timentosinternacionais.
Art. 32 Esta lei entra em vigor na data de sua
possuam efeitos extraterritoriais a todos
os jurisdicionados brasileiros, e dá ouRub'lij::ação.·
tras providências.
, ,Art:~, R~v,Qgal'1;l:seas 'disposiçé.es em contrário.
Sr. Presidente,
Requeiro a V. EXª, ",os termos dO art. 155 do ReJu~tificação
gimento Interno da Casa, Urgência para tramitação do
.. ,',t'. ,ediçã,o da. ~Cubán: LibertY :and,' De"!IDCráfic
PL nll. 2.711, de 1997, de minha autoria, da DeputaSondarity act-, conhecida pelo nome-de -Helms, ~,Ur
da Federal Marta Suplicy e outros doze parlamentator.' act- pelo governo do Presidente BiII Clinton, não
res.
sd chocou, a comunidade internacional, corno levou
,Justificação
o~ parses a tomarem medidas legislativas aptas a
neutralizar -eventuais lesões ao patrimônio de seus
Ç)perações comerciais de intere$se do Brasil,e
jurisdicionáveis.
de Cuba estão sendo inviabilizadas em virtude dote",
mor de empresas brasileiras em relação às sanções,
O Canadá e a União Européia estão,neste
estipuladas pela "Cuban Liberty and Oernocratic Sosentido, viabilizando normas internacionais que posIidarity Act", conhecida como -Lei Helms-Burton-, de
sam proteger seus interesses nacionais, bem como
iniciativa do atual governo norte-americano.
confrontar politicamente Q abuso em que se con,s.titui
a malfadada lei. Por sua vez, o México editou, er:n-12
Impõe-se, pois, a tramitação da i.niciativa legislativa em referência em caráter de urgência, conside outubro de 1996, a "Ley de Proteccion ai Comerderando, por um lado, que o PL visa; precisamente,
cio y la Inversion de Normas Extranjeras que C<mtrÇl.vengam el Derecho Internacional-.
a impedir que a lei norte-americana em questão pro-

f',
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Nesta direção, urge que o Brasil, cioso de sua
soberania e independência, bem como o de sua sujeição e respeito ao Direito Internacional e à convivência harmônica entre nações, posicione-se enfaticamente contra o arbítrio e a truculência intoleráveis,
representados pela lei discriminatória do governo
norte-americano, aprovada pelo Congresso em março de 1996, apresentada pelo Senador Jesse Helmes e pelo Deputado Dan Burton. Até por isso, Presidente BiII Clinton, detectando as conseqüências
danosas desta legislação para o próprio conceito
dos EUA, por ocasião de sua sanção, resolveu suspender os seus efeitos pelo prazo de seis meses e
ainda mais uma vez, por outros seis meses.
.A grosseira violação do princípio da territorialidade das leis pela Lei Helrns-Burton, mais propriamente
uma lei anti-Cuba, que procurou açular os ânimos da
comunidade que tranferiu-se para os Estados Unidos,
contra os que preferiram continuar vivendo em Cuba,
levantou a indignação de toda a comunidade internacional e mesmo de esclarecidos setores acadêmicos
da sociedade americana. sem grande efetividade jurídica, corno se constata quase há um ano de sua' publi..
cação, não tendo sido aplicada por tribunais america.;
nos, constitui, no entanto, perigoso precedente que
atenta contra a própria estabilidade das relações internacionais e da convivência pacífica entre as nações.
A medida législativa, que ora propomos ser
adotada por esta República, é, por todo o exposto~
uma veemente tomada de posição contra·o obscurantismo, o retrocesso e a falta de bom-senso.
Sala das Sessões, 15 de janeiro de 1997. Deputada Marta Suplicy, PT - SP, Deputado Inácio
Arruda, PCdoB - DF," Deputado Agnelo Queiroz,
PCdoB - DF, Deputada sandra Starling, Ricardo
Gomyde, PCdoB - PR, ,Deputado Fernando Lyra,
PSB - PE, Deputado Walter Pinheiro, PT - BA, Depufádo José -Luís Clerot, -Deputado Luiz Eduardo
Greenhalgh,:PT - SP.
"
INDICAÇÃO NJl, 1~214, DE 1998
Brasília, 26 de março de 1998
Senhor Presidente,
Nos termos do inciSO I, do art. 113 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, solicito de
Vossa Excelência a gentileza de encaminhar ao Poder Executivo a' presente Indicação para sugerir ao
me"smo que emita ou proponha legislação com vistas
ao' éllmprimento do desiderato contido na minuta de
projeto de lei anexa.
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Aproveito a oportunidade para apresentar a
Vossa Excelência a expressão de minha consideração.
Cordialmente, Deputado Elton Rohnelt.
PROJETO DE LEI
(Do Executivo)
Determina revisão em condições especiais sobre as dívidas contraídas por
mutuários da região Norte e dá outras
providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Os endividamentos contraídos de instituições financeiras oficiais de crédito, por agricultores e empresas agroindustriais situados na região
amazônica, desde que se provem vítimas de incêndio de efeitos ambientais graves, serão reestruturados em prazo e valor.
Art. 22 O repactuamento dai; dívidas de que
trata esta lei será definido por estudo específico da
instituição financeira quanto ao dano sofrido pelo
mutuário em relação aos incêndios da mata amazônica, considerando-se a possibilidade de anistia das
dívidas de módulos mínimos da ,região e moratória
de 2 a 5 anos para as demais na medida dos danos
da calamidade públicamençionada.
.. Art. 32 Esta lei entra em vigor na data de sua
pUblicação, revogadas as disposições em contrário.
" Sala das Sessões, 25 de março de 1998. Deputado Eltor:a Rohnelt. .
INDICAÇÃO N21.21~, DE 1998 "
(Do Sr. Elton Rohnelt)
Sugere legislação e outra~ providências' para implementar Programa IntensIvo de Manejo' Racional da Agricultura
para conservàção do solo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1A Pela presente lei cria-se Comissão Interministerial composta peleis Ministérios da Agricultura,
Ministério do Meio Ambiente e Amazônia Legal, Ministério da Indústria e Turismo e Ministério de' Minas
é 'Energia corri'ã finalidade de implementar Programa" de Racionaíização dá Agricultura e demais operações de Manejo Ecológico.
Art. 22 A Comissão de que trata esta lei implantará uma pólftica de treinamento de proprietários de
terras agricúltaveis ou de' reserva,' agricultores' e outroS trabalhâdores em áreas de risco de desmatartIànto no sentido de prevenir ações de risco ecológi-
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co no exercício de suas atividades agrícolas, extrativas e de mineração.
Art. 32 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, révogadas as disposições em contrário.
Sala das Sessões, 25 de março de 1998. Deputado Elton Rohnelt.
Senhor Presidente,
Nos termos do inciso I, do art. 113 solicito de
Vossa Excelência a gentileza de encaminhar ao Poder Executivo, que detém a exclusividade da iniciativa de legislação que importe em alteração de despesa e de estrutura na Administração Pública, a presente Indicação para que aquele poder envie a esta
Casa uma proposta ou decretá providências com
vista a implantar uma política intensiva de mobilização nacional contra as queimadas e a favor da adoção de métodos racionais de agricultura de manejo
sustentado da terra.
Aproveito a oportunidade para apresentar a
Vossa Excelência
Cordiais saudações.
Sala das Sessões, 25 de março de 1998. Deputado Elton Rohnelt.
PROJETO DE LEI NJ! 4.321, DE 1998
(Do Sr. Elton Rohnelt)
Determina revisão em condições especiais sobre as dívidas contraídas por
mutuários da região Norte assolada por
incêndio de graves efeitos ambientais
com instituições de crédito oficiais.
..
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Os endividamentos havidos por agricultores e empresas agroindustriais situados. na
região amazônica, vitimada por incêndio de efeitos ·ambientais graves, são entituladas pela presente lei a tratamento diferenciado pelos credcy~
res quando instituições financeiras oficiais de
crédito.
Art. 22 O tratamento diferenciado a que Se
refere estalei será, definido por estudo específico da instituição financeira quanto ao dano sofri..
do pelo mutuário em relação aos incêndios da
mata amazônica, considerando-se a possibflidade de anistia das dívidas, de módulos mínimos
da região e moratória de 2 a 5 anos para as demais na medida dos danos da calamidade pública mencionada.
", I;.
Art. 32 Esta lei entra em vigbr na data de, sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Sala das Sessões, 2,5 de março de 1998. Deputado Elton Rohnelt.
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Justificação
Não precisamos definir nesta justificação as
proporções do incêndio que está vitimando o Estado
de Roraima atingindo a mata amazônica de modo
único na História. Os prejuízos são enormes em termos de culturas, mata virgem, pastagens e cerrado.
Os agricultores e pequenos proprietários de agroindústrias não podem arcar com o prejuízo que, certamente, significará alguns anos de fome e miséria
para muitos deles.
. Estas razões bastariam para que, a par do socorro urgente que o Governo está mandando para a
região, em termos de gêneros, té,cnicos bombeiros,
aeronaves para combater o incêndio creditício para
~s mutuários dos vários tipos de financiamento público na área.
Alguns são tão irrisórios que não vemos como
agricultores destituídos, aqueles que perderam suas
pequenas lavouras no incêndio, cujas proporções
ainda não podem ser previstas, ainda possam pagar
suas dívidas enormes para eles, mesmo que tão
pouco para a instituição financeira. ..'
, , ' Esta é a nossa justificação para apresentar a
proposta.
Sala das sessões, 25 de março de 1998. Deputado Elton Rohnelt.
PROJETO DE LEI NJ!4.322~ pE 1998
(Do Sr. Paulo Pa~m) "
,

,

,

Altera a Lei n2 9.434, de 4 de fevereiro .~e 1997, que dispõe sobre a remoção de órgãos, tecidos e part~s do corpo
humano para fins de transp,lante e tratamento, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:'
Art. 12 A Lei n2 9.434, de4 de fevereiro de
1997, passa a vigorar comas seguinte$ alterações:
, ,-Art. 32 É vedado qualquer procedimEmto médico visando à extração de órgãos
e tecidos para transplante e outras terapêuticasquando:
§ 12 Não forem cumpridos todos os critérios de morte definidos, por 'resolução do
Conselho Federal de Medicina incluindo7se
osca,sos de crianças anencéfalas.
§ 22 O doador de órgãos e tecidas for
descartado por contra-indicéJ,ção de ordem
médica da Central de Notificação, captação
e Doação de Órgãos e Tecidos (CNDq).·
•Art. 42 Toda pessoa, em vida, tem o
direito de manifestar expressamente.; ~ua

Março de 1998

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

vontade de ser ou não doador de órgãos, tecidos, ou partes do corpo humano, para finaIidade de transplante ou terapêutica post
mortem.
§ 19. A condição de doador ou não doador deverá constar do Cadastro Nacional de
Doadores e Não Doadores de Órgãos e Tecidos do Ministério da Saúde e deverá ser
respeitada independentemente da necessidade de necrópsia.
I - inscrição no Cadastro Nacional de
Doadores e Não Doadores de Órgãos e Tecidos, de que trata o § 12 deste artigo, deverá ser feita na rede hospitalar e Secretarias
Municipais de Saúde.
II - Os órgãos regionais encarregados
desta iscrição deverão criar o Registro Regional de Doadores e Não Doadores, que
será integrado ao Cadastro Nacional do .Ministério da Saúde.
11I .,... A doação ou não doação deverá
ser feita em Termo de Doação ou Recusa;
sendo esta complementada pelo motivo principal da negativa.
§ 22 A manifestação de vontade expressa no Cadastro Nacional de Doadores e
Não Doadores de Órgãos e Tecidos poderá
ser reformulada a qualquer momento.
§ 32 Na ausência de manifestação expressa de vontade; a doação condiciona-se
ao consentimento expresso de um de seus
parentes consangüíneos, seja- na linhagem
reta ou colateral, até o segundo grau.
.............................
·Art.92...................... .

§ 4!l O doadorvivo não parente só p0:derá fazer a doação de teçidos, órgãos ou
partes do corpo vivo para fins de transplante
ou terapêuticas mediante autonzação judi..
cial prévia.

•
Art. 22 Esta lei entra em vigor" na data de sua
:
publicação.
Art. 32 Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
A doação por si só já designa algo voluntário e

solidário. Mas a doação de órgãos, colocada como
tal .... Lei n2 9.434, gera pânico a população que
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se vê surpreendida em um momento de dor, com a
violência desta imposição.
A própria comunidade médica admite que o
que falta não são órgão~, mas condições para realização das cirurgicas e transplante. A lei, como foi
aprovada, prevê a criação de um Sistema Nacional
de Transplantes. Mas, piua isso, há necessidade de
recursos. E estes recursos orçamentários para a
Saúde têm diminuido ano a ano. Cerca de 25% dos
órgãos doados são perdidos por falta de equipamentos e especialistas treinados.
O medo de os médicos confundirem o estado
de coma com a morte cerebral tem sido um argumento torte contra a lei de doação de órgãos, embora os médicos afirmem que muitos exames são realiZEldos até a comprovação definitiva da morte do cérebro. Dois destes exames são o eletroencefalograma e a angiografia cerebral, contudo são procedimentos caros e não condizem com a realidade de
nossos hospitais mal equipados. Ou seja, nos grandes centros, a constatação da morte cerebral é possível de ser feita, mas o que dizer dos pequenos
hospitais do interior onde não existem sequer médicos neurologistas?
Tais fatos geram uma grande insegurança na
população, que, após a regulamentação da lei, recusa-se, por medo, a fazer a doação. Ou seja, não
éórifiam no sistema médico. A comunidade médica
já se posicionou contra a doação presumida, alegando, além de argumentos técnicos, a falta de informação de milhões de brasileiros, que por condições
econômicas e sociais não sabem que são obrigados
a declarar sua condição de não doador. São· cidadãos. que hoje, apesar dos avanços obtidos, não exercem nem sequer os direitos mínimos de cidadani~ e.
que ~Ia lei são transformados em doadores compulsórios.
Este projeto é o resultado de um processo de
discussão do qual fizeram parte vários segmentos,
corno a Associação Brasileira de Transplante d~ Órgãos - ABTO, a Federação Nacional dos Médicos,
representantes das Associações de Renais Crônicos
e· a Central de Captação de Órgãos de Brasília, entre outros.
. Que fique bem claro que a proposta de mudança não se coloca contra a doação de órgãos, pelo
contrário, queremos com isto tranqüilizar a população e lhe dar a segurança necessária para que ela
possa ver novamente na Doação Voluntária de órgãos um ato capaz de salvar muitas vidas.
Toda pessoa que em vida não manifestar sua
vontade, nos termos desta lei, será considerada doa-
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dora voluntária desde que,hajá Lima autorização da
família, A retirada de .teckjos, órgãos e partes, após
a morte, somente poderá ser realizada com o consentimento expresso de, no mínimo, dois consangüíneos do falecido, seja na linhagem reta ou colateral,
até o segundo grau inclu~ive.
Sala das Sessões, 25 de março de 1998. Deputado Paulo Paim - PTIRS, Terceiro Secretário.
PROJETO DE LEI N2 4.323, DE 1998
(Do Sr. Leônidas Cristino)
Altera a Lei n2 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de
Trânsito Brasileiro.
O Congresso Nacional decreta;
Art. 1.2 A Lei n2 9.503, de 23 de setembro de
1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro,
passa a vigorar acrescida do seguinte dispositivo:
"Art. 70A. As faixas para travessia de
pedestres serão delimitadas pelo órgão ou
entidade de trânsito com circunscrição sobre
a via, nas seguintes condições:
I - em vias urbanas e rurais onde a velocidade máxima permitida não ultrapasse
os quarenta quilômetros por hora, não precisam ser acompanhas de foco de pedestres;
11 - em vias urbanas e rurais onde a
velocidade máxima permitida ultrapasse os
quarenta quilômetros por hora, precisam 8,l;!r
acompanhadas de foco de pedestre ou semáforo.
Parágrafo único. Numa mesma via,
quando não acompanhadas de foco de pedestre ou semáforo, as faixas para travessia
de pedestres deverão guardar entre si uma
distância mínima de cem metros e serão sinalizadas com placas indicativas."
Art. 2.2 Esta lei entra em vigor sessenta
dias após a data de sua publicação.
Justificação
As regras para a utilização das faixas para travessia de pedestres foi um avanço proporcionado
pelo Código de Trânsito Brasileiro. Ocorre que muitas faixas vêm sendo implantadas em todo o tipo de
vias, muitas delas com velocidades permitidas de
até oitenta quilômetros por hora. Isso compromete
sobremaneira a segurança, tanto dos pedestres
como dos veículos. Freiadas bruscas que provocam
colisões já têm ocorrido muitas vezes diante de uma
faixa de pedestre mal implantada.
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As faixas p~ra travessia' de ped.~ªtr~s devem
proteger os transeuntes sem, no entanto, lévar os
condutores de veículos a situações de risco de acidentes. Por isso elas devem' ser implantadas adequadamente, tomadas todas as precauções. Isso é o
que propomos neste projeto de lei, ao estabelecermos critérios para a implantação de faixas de pedestres com ou sem focos e semáforos, de acordo com
a velocidade máxima permitida para a via.
Cuidamos também de determinar a distância
mínima entre as faixas, para garantir a necessária
fluidez do tráfego.
Certos de que esta é uma importante proposição a ser acrescentada ao Código de Trânsito Brasileiro, contamos com os nobres Pares para a sua
aprovação.
Sala das Sessões, 25 de março de 1998. Deputado Leônidas Cristina.
PROJETO DE RESOLUÇÃO N2178, DE 1998
(Do Sr. Ricardo Barros)
Acrescenta § 4!! ao art. 21 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
aprovado pela Resolução n2 17, de 1989.
A Câmara dos Depl:Jtados resolve:
Art. 1.2 O art. 21 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados fica ,acrescido de § 42, com a
seguinte redação:
"Art. 21

..

§ 4.2 A Procuradoria Parlamentar tomará de ofício as providências de que tratam
os §§ 29. e 32, ainda que o Deputado ofendido aceite retratação de quem houver atingido sua honra ou imagem."
Art. 2.9. Esta resolução entra em vigor
na data de sua publicação.

Justificação
O art. 21 do Regimento Interno disPge sobre a
Procuradoria Parlamentar, colegiijdo ao qual foi atribuída competência para promover, em cQlaboração
com a Mesa, a defesa da Câmara dos Deputados,
de seus órgãos e membros quando atingidos em sua
honra ou imagem perante a sociedade, em razão do
exercício do mandato ou das suas funções institucionais.
Consoante o disposto nos §§. 2.2 e 32 do referido artigo 21, a Procuradoria providenciará ampla divulgação da matéria reparadora a que o órgão de
comunicação estiver sujeito, na forma da lei ou de
decisão judicial, e promoverá, ainda, por intermédio
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do Ministério Público, da Advocacia-Geral da União
ou de advogado para tal constituído, as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis para obter a mais
ampla reparação, inclusive as de natureza indenizatória.
Ocorre, todavia, que, em algumas oportunidades, os órgãos de comunicação oferecem retratação, ainda que pífias, pressionando de várias formas
o Deputado a considerar inexistentes, ou cabalmente reparada, a ofensa, a sua honra ou imagem, inibindo, destarte, a Procuradoria de tomar as medidas
de que tratam o Regimento.
Na verdade, o resguardo da honra e imagem
dos Deputados é matéria do precípuo interesse da
Instituição Parlamentar que, como um dos pilares do
Estado Democrácia de Direito, não pode e não deve
ser objeto de desmoralização, só secundariamente
atendendo conveniência pessoal dos seus membros.
Por tal motivo, não convém que os Deputados,
por decisão que atendam a seus próprios interesses,
possam obstar, de qualquer forma, a ação da Procuradoria Parlamentar, que visa em primeiro plano,
como já assinalado, ao resguardo da imagem da Câmara, ante assacadilhas e achincalhes de quem
quer que seja.
Por outro lado, deve ficar expresso no Regimento que as providências da Procuradoria serão tomadas de ofício, independente de iniciativa ou provocação do Deputado ofendido.
Assim, para tornar explícito no art. 21 do Regimento os aspectos supra-referidos, apresentamos o
presente projeto de resolução, para o qual contamos
com o apoio de nossos eminentes Pares.
Sala das Sessões, 25 de março de 1998. - Deputado Ricardo Barros.
PROJETO DE LEI N~4.324, DE 1998
(Da S~ Dalila Figueiredo)
Acrescenta dispositivo à Lei n!!.
6.194, de 19 de dezembro de 1974, para
obrigar a divulgação do Seguro Obrigatório DPVAT aos segurados.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1~ O Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias
Terrestres, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não - DPVAT, de que trata a Lei ~ 6.194, de
19 de dezembro de 1974, será divulgado às vítimas
de acidentes de trânsito ou a seus familiares na forma desta lei.
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Art. 2~ O art. ~ da Lei ~ 6.194, de 19 de dezembro de 1974, passa a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos:
"Art. ~

.

§ 62 Nos Boletins de Ocorrência de acidentes de trânsito com vítimas deverão
constar as informações necessárias ao recebimento do seguro obrigatório previsto nesta
lei.
§ 7~ As informações a que se refere o
parágrafó anterior serão, no mínimo:
I - os documentos que deverão acompanhar o respectivo pedido de indenização;
11 - os prazos para requerer e receber
a indenização;
111 - os locais onde poderá ser requerida a indenização.
§ B2 Cópia do Boletim de ocorrência
deverá ser entregue obrigatoriamente à vítima ou a seus familiares.
Art. 32 Esta lei entra em vigor 60 (sessenta)
dias a partir da data de sua publicação.
Justificação
O Segundo DPVAT, que tem sua origem no
Decreto-Lei ~ 73, de 21 de novembro de 1966, é de
grande relevância social.
Regido pela teoria do risco, obriga o pagamento das indenizações independentemente de existência de culpa; a importância segurada não é dividida,
são pagas tantas indenizações quantas forem as vítimas; as indenizações são pagas mesmo que determinado veículo produza vítima em mais de um acidente durante o ano; as indenizações são pagas à
vítima ou a seus herdeiros legais, independentemente da identificação do veículo, e, finalmente, as indenizações aão pagas mesmo que o
veículo não tenha contratado o seguro.
Contudo, este seguro obrigatórid só não cumpre ainda integralmente o seu importante papel na
sociedade porque grande parte da população o desconhece, em especial as classes mais humildes que
são, infelizmente, as que mais sofrem com os acidentes de trânsito.
Nosso projeto pretende que as vítimas de acidentes de trânsito sejam esclarecidas, pela autorid~
de policial, de seus direitos, por intermédio do Boletim de Ocorrência que lhes seria encaminhado e que
é obrigatoriamente lavrado nesses casos.
Assim, os malefícios decorrentes dos acidentes
automobilísticos poderão ser minorados, quanto ao
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lado financeiro, pelas coberturas desse seguro obrigatório.
Lembrando que o seguro DPVAT indeniza,
dentro de determinados limites, os sinistros por morte, invalidez permanente e as despesas de assistência médica, solicitamos o apoio de nossos Pares
para a aprovação deste projeto de lei.
Sala das Sessões, 25 de março de 1998. Deputada Dalila Figueiredo.
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PROJETO DE LEI N2 4.325, DE 1998
(Do Sr. Vic Pires Franco)
Dispõe sobre a prestação de serviço
gratuito à comunidade carente, por parte
do profissional que estudou gratuitamente em curso ou faculdade mantido pela
União ou Estado, ou mesmo com bolsas
de estudo doadas pelo Poder Público.
O Congresso Nacional decreta:

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, em atendimento
a recomendação expressa no relatório final da Comissão Externa Criada para Apurar Denúncias de
Exploração e Comercialização Ilegal de Plantas e
Material Genético da Amazônia, a constituição de
uma Comissão Especial para analisar a execução de
convênios firmados por instituições de pesquisa nacionais com instituições estrangeiras.
Para a composição de tal Comissão Especial,
sugerimos que, preferencialmente seja formada por
membros dás seguintes comissõés permanentes:
Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias;
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Inform~t!ca:;
Relações Exteriores e Defesa Nacional e Amazônica
ê Desenvolvimento Regional.

Art. 12 Todo aquele que estudar gratuitamente
em cursos ou faculdades mantidos pela União ou
Estado, ou por meio de bolsa de estudo doada pelo
Poder Público, após colar grau prestará serviço gratuito 'durante 3 anos, se meia bolsa; ou 5 anos, se
bolsa integral, às comunidades carentes dentro da
sua área de formação.
Art. 22 O órgão gestor da prestação do serviço
gratuito será a universidade ou faculdade formadora
'do profissional, que atuará na escolha, orientação e
fiscalização da aplicação do programa, podendo,
para tanto, celebrar convênios com organizações públicasóu particulares.
Art.. 3J! A jornada de trabalho objeto desta lei
não poderá ser superior a duas horas diárias.
Art. 4J! Esta lei entra em vigor na data da sua
publicação.
Art. 52 Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

Justificação

Os trabalhos realizados pela Comissão E,qema
Criada para Apurar Denúncias de Exploração fi Comercialização Ilegal de Plantas e Material Genético
âa Amazônia - Comissão da Biopirataria, p,ud<e:r?~
éonstatar, a partir: dos depoimentos colhidos é Investigações realizadas, a fragilidade de pesquisadores
brasileiros e das instituições nacionais de pesquisas
no seu relacionámento com pesquisadores e instituições estrangeiras.
. .. '

O ensino gratuito, em todos os níveis, é dever
do Estado. Ocorre que no Brasil só uma parcela de
estudantes, justamente os mais aquinhoados de recursos,' é que ascende às universidades mantidas
pelo. Poder Público. A razão é óbvia: o vestibular somente dá acesso àqueles que saem dos melhores
colégios, ou .que podem pagar os famosos e caros
·cursinhos·.
O ideal seria que todos os que terminassem o
segundo grau tivessem acesso aos cursq~ superiores l .não apenas para serem possuidores, de um
diploma, mas para suprir a carência dos técnicos
que o País demanda.
Um estudante que freqüente a universidade
pública, ou mesmo que tenha uma bolsa escolar,
representa um pesado ônus· para a União e para o
País sem que esse investimento tenha retomo, pois
não se exige daquele que foi alvo dos favores públicos uma contraposição.
Este projeto de lei visa a corrigir essa anomalia, pois o serviço a ser prestado pelo recém-formado
iria representar um desafogo às despesas que o Po-

REQUERIMENTO N2 ,DE 1998
(Da srª Socorro Gomes)

Apesar da Comissão da Biopirataria, em seú
Relatório Final, ter dedicado um capítulo in!~iro sobre a matéria, o curto' espaço de tempo de funciona~
mento da Comissão, aliado à complexidade da questão, justifica a proposição de uma Comissão Especial para avaliar a elaboração e execução dos convênios firmados por instituições de pesquisa nacionais com instituições estrangeiras, bem como, sugerir as providências que julgar cabíveis, inclusive a
elaboração de um novo referencial normativo para a
cooPeração internacional.
Sala das Sessões, 18 de março de 1998. - Deputada Socorro Gomes.
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der Público vem, crescentemente, enfrentando para
propiciar assistência às populações carentes e em
regiões onde não existam profissionais que atendam
à grande demanda social, hoje existente em nosso
País.
Sala de Sessões, 25 de março de 1998. Deputado Vic Pires Franco.
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 ,DE 1998
(Do Sr. Vic Pires Franco)
Acrescenta inciso ao art. 93 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:
Parágrafo único. O art. 93 da Constituição Federal passa a vigorar acrescido do seguinte inciso
XII:
"Art. 93 .
XII - Na composição de todos os Tribunais
elencados no art. 92, no mínimo um quinto dos lugares serão compostos por membros do sexo feminino."
Justificação
A mais antiga discriminação de que se tem notícia no curso da humanidade, sem dúvida alguma, é
a sofrida pela mulher. Entretanto a história narra
que, desde o século XVIII, a voz das mulheres e de
todos aqueles que discordavam dessa ,desigualdade
no campo dos direitos se fez ouvir com mais veemência, buscando,do legislador medidas mais justas
para que fosse garantida a Iib.erdadede.decisão.sobre os seus próprios destinos.
Desde que o pensador, socialista C. FQurier
empregou a expressão "emancipação da mulher",
isso lá pelos idos de 1800, esse processo avançou
em importância no reconhecimento. do seu papel na
sociedade e nunca mais foi estancado, .sendo pertinaz'na busca de uma igualdade social, política ejurídica entre homens e mulheres.
•. No Brasil esta busca encontra grandes momentos no Código Eleitoral de 1993, que estendeu o
direito do voto à mulher; e na Constituição de 1934,
que estabeleceu a proibição da diferenciação no salário para um mesmo trabalho por motivo de sexo e
a proibição do trabalho de mulheres em locais insalubres.
Desde então o avanço da mulher nos campos
produtivo, intelectual, político, moral e social é tre-
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mendo. Nem a bióloga Berta Lutz, que em 1992 fundou a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino,
poderia imaginar o quanto a mulher avançaria nestas
últimas cinco décadas. Hoje as encontramos no desempenho bem sucedido de profissões que antes
eram seara exclusiVa do universo masculino. Na política o destaque é evidente nos Poderes Executivo e Legislativo. As conquistas sociais e jurídicas foram se seguindo à tal ponto de não existir mais a exclusividade
do homem no exercício da figura do chefe de famOia.
Já vai longe o tempo em que a mulher carrecava o estigma de uma inteligência menor e, para a nossa alegria e orgulho, vemos a Academia Brasileira de Letras
mais uma vez sendo presidida por uma mulher.
A evidência é clara em mostrar que algo mudou, embora em alguns poucos segmentos de nossa
sociedade a discriminação contra a mulher, mesmo
que velada, ainda persista.
Entendo ser este o caso do Poder Judiciário, à
medida que percebemos que em I)enhum dos seus
chamados Órgãos Superiores a mulher está presente como membro efetivo. Um dos princípios norteadores de um colegiado de juízes é que o mesmo
seja a expressão representativa da sociedade a qual
pertence. A mulher do Brasil de hoje alçou vôo e alcançou patamares antes não imaginados,' sendo
parcela importantíssima nos destinos da população
brasileira. Creio que no âmbito do Poder Judiciário
as profissionais mulheres vêm provando o seu valor
de conduta ilibada, seriedade e saber jurídico capazes de habilitá-'as a postularem cadeiras no colegiado 'dos nossos/Tribunais.
'
Assim, por entender que cabe ao legjslaçlor
buscar meios de minorar, ou m~smo de acabar, com
quaiquer tipo de discriminação ainda existente,' é
qu~ quero submeter aos meus nobres pares: aprà~
sente' emenda constitucional, para acrescer'ao art.
93 da'Constituição Federal incisO que garanta pelo
menos 1/5 (um quinto) dos lugares na composição
de todos os Tribunais elencados do art. 92 do mesmo diploma legal.
. " Sala de Sessões, 25 dê' março de'·,1998. '"'":'
Dep~tado Vic Pires Franco.
PROJETO DE LEI N2 4.326, DE 1998
(Do Sr. Pedro Canedo)
Revoga o inciso XIII do art,g2 da Lei

n2 9.317, de 5 de dezembro de 1997, que
, institui o Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES e dã outras providências.
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o Congresso Nacional decreta:
Art. 1.2
lei n!i!. 9.317,
Art. 2S!
publicação.

Fica revogado o inciso XIII do art. 92 da
de 5 de dezembro de 1997.
Er:sta lei entra em vigor na data de sua
'
Justificação

As pequenas empresas constituídas por profissionais liberais muito contribuem para o desenvolvimento do nosso País, pois geram riquezas e são importantes fontes geradoras de empregos.
O Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SiMPLES foi instituído
pela lei n!i!. 9.317, de 5 de dezembro de 1996, justamente com o propósito de fortalecer as pequenas
empresas e incentivar a contratação de mão-deobra, por intermédio da simplificação das obrigações
fiscais e redução dos encargos sociais.
O inciso XIII do art. 9!i1. da lei n!i!. 9.317, de 1996,
no entanto, estabelece que não poderão optar pelo
Simples as pessoas jurídicas constituídas por profissionais liberais, tais como médicos, odontólogos, psicólogos e outros.
A vedação contida no referido inciso é injusta e
vai de encontro à própria finalidade do Simples.
Por estas razões é que propomos, no presente
projeto de lei, a revogação do inciso XIII do art. 92 da:
lei n!i!. 9.317, de 1996.
de março de 1998. Sala das Sessões,
Deputado Pedro Canedo.
PROJETO DE lEI N!!4.327, DE 1998
(Do Sr. Pedro Canedo)
Institui a passagem gratuita em
transportes coletivos para acompanhantes de pessoas portadoras de deficiência
que sejam dependentes dos mesmos
para sua locomoção.
.O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Aos acompanhantes de pessoas portadoras de deficiência é assegurada passagern gratuita em transportes coletivos, nos casos em que,a sua
presença se fizer necessária, mediante apresentação de documento comprobatório pela pessoa portadora de deficiência.
§ 1.2 Para o benefício desta lei, considera-se
válido apenas 1 (um) acompanhante por pessoa portadora de deficiência.
Art. 22 A regulamentação para emis~ão do documento comprobatório fornecido à pessoa portadora de deficiência, atestando que a: presença ~e um
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acompanhante para a sua locomoção em transporte
coletivo se faz necessária, será posteriormente definida por Órgão Federal competente.
Art. 3S! O POder Executivo regulamentará esta lei
no prazo de 90 (noventa) dias após sua publicação.
Art. 42 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
As facilitações asseguradas aos idosos e às
pessoas portadoras de deficiência física, tais corno o
direito à passagem gratuita em transportes coletivos,
constituem hoje uma notável conquista democrática
em direção à equalização da realiz?lção do potencial
dos .indivíduos, por meio de compensações de suas
necessidades inerentes e circunstâncias limitantes.
O presente projeto, propondo ampliar este benefício
ao acompanhante da pessoa portadora de deficiência, procura aperfeiçoar esta humanitária busca de
equalização. Haja vista que são muitos os casos de
cidadãos cujas deficiências são mais acentuadas,
principalmente os dependentes de cadeira-de-rodas
que, embora tenham passagem gratuita assegurada
nos transportes coletivos, muitas vezes ficam impossibilitados de sair de suas residências, ou mesmo
de comparecer a sessões fisioterápicas na freqüência desejada, por não poderem arcar com o preço.
da passagem do acompanhante -muitas vezes um
jrmão menor ou pessoa sem ·renda.

oS portadores de defiCiênéia física que requerem,
por exeniplo, que alguém os auxilie com a colocação da
cadeira-de-rodas nos ônibus, ficam corno. que beneficiados aPenas ~ial~nt~ Pela legislação Vígente, pois,
Considerando a realidade econômicà de, muitas famílias
de ' ~ficientes' físicos, P, Cl,Jsto da p~gem de um
acorrlParlharlté, principalmente quando se trata de comparecer a tratamentos diários - o que acontece freqüentér'nehte ~, constitui lamentável fator Impeditivo.
Desta feita, o aperfeiçoamento da legislação;
garantindo ao acompànhante dos portadores de deficiêricia física' mais grave o benefíCio' da passagem
gratuita em transporte coletivo, indubitavelmente; fa~
cilifará a suá.' locomoção' e, conseqüentemente,: o
exercício de sua cidadania.•
, , Sala das Sessões, 25 de março de 1998. 'Deputado Pedro Canedo.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N!! 3.282, DE 1998 .
(Do Sr. Valdemar Costa N.eto)
Solicita informações' ao Sr. Ministro
do Planejamento .e Orçamento para que
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oficie o Presidente do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social BNDES para prestar informações acerca
de empréstimos no período de 1.2 de março de 1997 até a presente data.
Sr. Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2.2 da Constituição Federal, no art. 24, inciso V e § 22 , e art. 115, inciso I do Regimento Interno, solicito a Vossa Excelência, ouvida a Mesa, encaminhar ao Sr. Ministro
Al)J~mio Kandir do Ministério do Planejamento e Orçamento, para que oficie o Presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social _
BNDES, o seguinte pedido de informações:
1 - Para quem o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social- BNDES emprestou dinheiro no período de 1.2 de março de 1997 até a presente data, e qual o valor, o prazo e as condições de
pagamento de cada empréstimo? '
2 - Quais foram as empresas, quer privadas ou
públicas, beneficiadas pelo Banco Nacional de DesenvolvimentoEconômico e Social - BNDES por
meio de empréstimos elou renegociações de dívidas
de dinheiro, no períoro de 12 de março de 1997 até a
presente data, e como os mesmos ocorreram de forma particularizada? Informar o, nome completo de
tais empresas e. os respectiv9s números de' CGC. .
, Sala das Sessões, 25 de~ de 199R- Deputado
Valdemar Costa Neto,L:íder do Partido Liberal
INDICAÇÃO N.21.216, DE 1998 ,
(Do Sr. Deputado Marconi PeriHo)
Sugere ao Srs; Ministros da Fazenda
e do Planéjamento Órçamento a adoção
de màdidás coma finalidade de alterara
sistemática do Fundo Constitucional do
"CentrO'-Oeste - FCO.
,. ,
'.' '"

e

,

'

Excelentíssimos ,Senhores Ministros da Fazenda e dp Planejamento e,Orçamento,
:. Tendo e'!l vista a difícil situação em .que se encontram. os tomadores de recurs~s. ~o Fund,q COnstitucional do Centro-Oeste .,.., FCO no, Estado de
aôiás,' dirigimo-nos a V. Ex!! par~ sugerir o seguinte: '
, 1'- Apliéàção do rebate do FCo. ~~mbém sobre
as .J?~~celas a, ~er~m amortizadas, com a finalidade
de corrigir as disparidades ocorridas nos últimos
anos de execução do Fundo, no que se refere a taxas de juros, encargos financeiroS, prazos e sistemática de cálculo.
'
.'
2 - Mudanças na sistemática de cálculo e de lançamentos dos saldos devedores, eliminando o sistema
hal11burguês e o lançamento mensal para o cálculo tra-
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dicional de vencimentos semestral, anual e rebate
sobre as parcelas, vez que, de acordo com o art. 11,
§ 22, da Lei n2 7.827, de 27-9-89, (com a redação
dada pela Lei rf.! 9.126, de 10-11-95) as operações
do FCO com mini e pequenos produtores rurais devem ter encargos inferiores aos do crédito rural.
Cremos, assim, que com estas alterações propostas poderão ser corrigidas as defasagens existentes nas
13.330 operações de FCO realizadas no período
1995/1997, bem como nas futuras operações, permitindo, dessa forma, a capitalização dos produtores, para
que os mesmos tenham condições de cumprir seus
compromissos, dando continuidà:de à atividade sem ter
de se desfazer de seu patrimônio para. saldar os encargos provenientes dos financiamentos contraídos.
Sala das Sessões, 24 de .março de 1998. Deputado Marconi Perillo.
REQUERIMENTO
(Do Sr. Marconi Perillo)
Requer o envio de Indicação aos Ministros da Fazenda e do Planejamento e
Orçamento relativa aos recursos do Fundo Constitucional do Centro-Oeste.
Senhor Presidente,
, . Nos termos do art. 113, inciso I e § 1.2, do Regir'!len~ó ,ll'ltemo da Câmara dos Deputados, reque.iro a
V. Ex!! seja encaminhada ao MInistério da Fazenda e
ao Ministério do Planejamento e Orçamento ,a indicação anexa, sugerindo alterações na sistemática do
.
Fundo Constitucional do Centro-Oeste - i=CO.
Sala das Sessões, 14 de março de 1998. Deputado Marconi Perillo.
INDICAÇÃO N2 1.217, DE 1998
(Do Sr. Marconi Perillo) "
,

.

Sugere aos Srs. Ministros da Fazenda e do Planejament~,eOrçamento a adoção de medidas com a ,finalidade de alterar a sistemática do Fundo Constitucional
'do Centro-Oeste-FCO. .
'
"Excelentíssimo$ Senhores. Ministros da. Fazenda e do Planejamento e Orçamento:
, Tendo em vista a difícil situação em que se encontram os tomadores de recursos do Fundo Constitucional do Centro-Oeste-FCQ no Estado de Goiás,
dirigimo-nos a V,•. Ex!! para sugerir o seguin~e:
1. Aplicação do rebate do FCO também sobre
as parcelas a serelT] amortizadas, com a finalidade
de corrigir as disparidades ocorridas nos últimos
anos de execução do Fundo, no que se refere a,ta-
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xas de juros, encargos financeiros, prazos e sistemática.~e cálculo;
2. Mudanças na sistemática de cálculo e de
lançamentos dos saldos devedores, eliminando o
sistema hamburguês e" o lançamento mensal para
o cálculo tradicional de vencimento.. semestral,
anual e rebate sobre às parcelas, vez que, de
acordo com o art. 11, § 22,. da Lei n!! 7.827, de 27-989, (com a redação dada pela Lei n!! 9.126, de 1011-95) as operações do FCO com mini e pequenos
produtores rurais devem ter encargos inferiores aos
do crédito rural.
Cremos, assim, que com estas alterações propostas poderão ser corrigidas as defasagens existentes nas 13.330 operações de FCO realizadas no
período 1995/1997, bem como nas·futuras operações, permitindo, dessa forma, a capitalização dos produtores, para que os mesmos tenham condições de
cumprir seus compromissos, dando continuidade à
atividade sem ter que se desfazer de seu patrimônio
para saldar os encargos provenientes dos financiamentos contraídos.
Sala das Sessões, 24 de março de 1998. Deputado Marconi Perillo.
REQUERIMENTO
(Do Sr. Marconi Perillo)
Requer o envio de Indicação aos Ministros da Fazenda e do Planejamento e
Orçamento relativa aos recursos do Fundo Constitucional do Centro-Oeste.
Senhor Presidente:
Nos termos do art. 113, inciso I e § 12 , do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. ExB seja encaminhada ao Ministério da Fazenda e
ao Ministério do Planejamento e Orçamento a Indicação em anexo, sugerindo alterações na sistemática do Fundo Constitucional do Centro-Oeste-FCO.
Sala das Sessões, 21 de março de 1998. Deputado Marconl Perlllo.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 3.283, DE 1998
(Do Sr. Marconi Perillo)
Solicita ao Senhor Ministro da Saúde que informe sobre repasse de dotação
orçamentária para a Associação Popular
de ltapuranga, no Estado de Goiás.
Senhor Presidente,
Requeiro a V. ExB, com base no art. 50, § 22 ,
da Constituição Federal, e na forma dos arts. 115 e
116 do Regimento Interno, que, ouvida a Mesa, seja
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solicitado ao Senhor Ministro da Saúde que preste
informações detalhadas a esta Casa sobre o repasse de dotação orçamentária no valor de
R$130.000,00 à entidade denominada Associação
Popular de Itapuranga, no Estado de Goiás, incluindo a data da efetiva liberação dos recursos.
Justificação
A transparência das ações governamentais
constitui princípio essencial da democracia. No caso
em pauta, urge tomemos conhecimento do montante
destinado à Associação Popular de Itapuranga pelo
Ministério da Saúde, a fim de que possamos cumprir
nossa missão parlamentar de controle sobre as aplicações .de recursos públicos.
Eis as razões que nos levam a requerer informações detalhadas sobre a matéria ao Senhor Ministro da Saúde, nos termos do que dispõem o art.
50, § 22 , da Constituição Federal, e o Regimento Interno desta Casa.
Sala das Sessõ~s, 25 de março de 1998. Deputado Marconi Perillo.
DIRETORIA LEGISLATIVA
Assessoria Legislativa
Origem: Deputado Marconi Perillo
Tipo de trabalho: Requerimento de Informações
Assunto: Repasse de dotação orçamentária do
Ministério da Saúde.
Autor: Tomaz Vicente de Oliveira Freitas
Data: 18-3-98
PROJETO DE LEI N2 4.328, DE 1998
(Do Sr. Serafim Venzon)
Dispõe sobre o parcelamento de dívidas oriundas de contribuições sociais
devidas ao Institut~. Nacional do Seguro
Social, alterando o art. 38 da Lei n2 8.212,
de 24 de julho de 1991.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 O caput e o § 12 do art. q8 da Lei n!!
8.212, de 24 de julho de 1991, passam a vigorar
. com a seguinte redação:
•Art. 38. As contribuições devidas à
Seguridade Social, incluídas ou não em notificação de débito, após verificadas e confessadas poderão ser objeto de acordo para
pagamento parcelado em até 72 (setenta e
dois) meses, observado o disposto em regulamento. (NR)
§ 12 As contribuições descontadas dos
empregados, inclusive dos domésticos, dos
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trabalhadores avulsos e as decorrentes da
sub-rogação de qüe trata o inciso IV do art.
30 poderão ser parceladas em até 72 meses, independentemente do disposto no art.
95. (NR)
.............................................................
Art. 22 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
A Lei n2 8.212191 prevê o parcelamento das
contribuições devidas à Seguridade Social em 60
meses, vedado o parcelamento das contribuições
descontadas do segurado e não recolhidas aos cofres da Previdência Social.
Em que pesem estas determinações, freqüentemente são editadas medidas provisórias ampliando o prazo de parcelamento e permitindo que no
montante da dívida a ser parcelada possam ser incluídas as contribuições sociais descontadas dos salários dos segurados pelos empregadores em geral.
A adoção destas medidas é necessária, uma vez
que estas facilitam a quitação dos débitos junto ao
INSS, regularizando o fluxo de recursos disponíveis
para o pagamento de benefícios previdenciários.
O projeto de lei de nossa autoria pretende adequar a legislação vigente às medidas conjunturais
adotadas pelo Governo, ampliando o prazo de parcelamento do débito para 72 meses e permitindo· a
inclusão da parcela descontada dos segurados e
não recolhida pelos empregadores ao Instituto Nacional do Seguro Social.
Diante do exposto, contamos com o apoio dos
nobres pares para a aprovação desta nossa proposta, que vai ao encontro dos anseios do Governo, ao
flexibilizar as regras para pagamento de dívidas previdenciárias e regularizar a entrada de recursos, e
dos segurados de uma forma geral, ao reduzir o valor das prestações mensais relativas à quitação de
débito junto à Previdência Social.
Sala das Sessões, 24 de março de 1998. Deputado Serafim Venzon.
INDICAÇÃO N2 1.218, DE 1998
(Do Sr. Carlos Cardinal)

Sugere, ao Ministério da Fazenda e
ao Ministério da Agricultura e do Abastecimento, o estabelecimento de novos
prazos para o pagamento dos financiamentos de custeio, no crédito rural.
Excelentíssimos Senhores Ministros da Fazen-

da e da Agricultura e do Abastecimento,
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Nos termos do art. 113, inciso I e § 12 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, sugiro
aos Ministérios da Fazenda e da Agricultúra e do
Abastecimento que sejam alterados os prazos de
vencimento dos contratos de custeio agrícola, para
junho, julho, agosto, setembro e outubro, com parcelas de, respectivamente, 10%, 15%, 20%, 25% e
30% do valor total.
As normas atuais do crédito rural estabelecem
que o vencimento dos contratos de custeio agrícola
dá-se em três parcelas, nos meses de junho, julho e
agosto de cada ano, para o caso das lavouras de
verão da região Centro-Sul, e que o valor dessas
parcelas é equivalente a 33%, 33% e 34%, do valor
total, respectivamente.
Ocorre que este cronograma de· r~embolso é
por demais curto, para as condições em que se desenvolve o mercado de produtos agropecuários, notadamente o arroz, cuja comercialização se concretiza concentradamente nos municípios produtores e
de acordo com. o fluxo de recebimento possível das
indústrias beneficiadoras.
Sendo curto o prazo, o produtor vê-se obrigado
a vender de imediato, sua produção, para saldar os
compromissos financeiros que assumiu para fundar
e conduzir a lavoura, tanto aqueles decorrentes do
crédito rural como aquele relativo à parcela excedente ao financiamento agrícola concedido, que foi cap. tadano mercado fornecedor de insumos, nas cooperativas ou, mesmo, no sistema financeiro,. agora no
segmento denominado "recursos livres·, portanto a
juros de mercado.
Pela aplicàção da lei da oferta e da procura,
. grande volume de produtos agrícolas inundando, em
pouco tempo, o mercado, conduzem a uma inevitável queda dos preços dos produtos, com o que se
reduz a renda do produtor rural, sabidamente reduzida pelas baixas margens da atividade e pela atual
quadra brasileira de abertura comercial e falta de
instrumentos que subsidiem a produção agropecuária.
Sabe-se que, em muitos dos anos passados, o
Governo Federal autorizou a prorrogação das datas
de vencimento destes débitos, exatamente p.or força
desses argumentos e das pressões que ocorrem
após a colheita da safra. Entretanto, muitas das vezes em que tal ocorreu, a decisão já era tardia, posto
que o produtor já havia negociado sua safra, pressionado pelo vencimento de suas dívidas.
Assim, para evitar a repetição de tais fatos e
dar, ao produtor, a tranqüilidade de que necessita
para o desempenho de sua nobre tarefa de produzir
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alimentos, sugiro que sejam, desde já, estabelecidos
novos cronogramas de vencimento das parcelas relativas aos créditos de custeio agrícola, inclusive
para a safra que se está colhendo no momento, definindo-se que este pagamento ocorra em 5 parcelas,
de junho a outubro, nos valores percentuais indicados acima.
Sala das Sessões, 25 de março de 1998. Deputado Carlos Cardinal.
REQUERIMENTO
(Do Sr. Carlos Cardinal)
Requer o encaminhamento, aos Ministérios da Fazenda e da Agricultura e
do Abastecimento, da Indicação em anexo, sugerindo alterar os prazos de vencimento das parcelas de financiamentos de
custeio agrícola.
Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exa., nos termos do art. 113, inciso I e § 12 do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, seja encaminhada ao Poder Executivo,
especificamente aos Ministérios da Fazenda e da
Agricultura e do Abastecimento, a Indicação em anexo, sugerindo estabelecer novo cronograma de vencimento dos contratos de custeio agrícola, alterandoo para cinco parcelas, a partir do mês de junho.
Sala das Sessões, 25 de março de 1998. Deputado Carlos Cardinal.
INDICAÇÃO N21.219, DE 1998
(Do Sr. Carlos Cardinal)
Sugere, ao Ministério da Fazenda e
ao Ministério da Agricultura e do Abastecimento, o estabelecimento de novos
prazos para o pagamento dos financiamentos de custeio, no crédito rural.
Excelentíssimos Senhores Ministros da Fazenda e da Agricultura e do Abastecimento,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 12 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, s.ugiro
aos Ministérios da Fazenda e da Agricultura e do
Abastecimento que sejam alterados os prazos de
vencimento dos contratos de custeio agrícola, para
junho, julho, agosto, setembro e outubro, com parcelas de, respectivamente, 10%, 15%, 20%, 25% e
30% do valor total.
As normas atuais do crédito rural estabelecem
que o vencimento dos contratos de custeio agrícola
se dá em 3 parcelas, nos meses de junho, julho e
agosto de cada ano, para o caso das lavouras de
verão da região Centro-Sul, e que o valor dessas
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parcelas é equivalente a 33%, 33% e 34%, do valor
total, respectivamente.
Ocorre que este cronograma de reembolso é
por demais curto, para as condições em que se desenvolve o mercado de produtos agropecuários, notadamente o arroz, cuja comercialização se concretiza concentradamente nos municípios produtores e
de acordo com o fluxo de recebimento possível das
indústrias beneficiadoras.
Sendo curto o prazo, o produtor vê-se obrigado
a vender, de imediato, sua produção para saldar os
compromissos financeiros que assumiu para fundar
e conduzir a lavoura, tanto aqueles decorrentes do
crédito rural como aquele relativo à parcela excedente ao financiamento agrícola concedido, que foi captada no mercado fornecedor de insumos, nas cooperativas, ou mesmo no sistema financeiro, agora no
segmento denominado "recursos livres", portanto a
juros de mercado.
Pela aplicação da lei da oferta e da procura,
grande volume de produtos agrícolas inundando, em
pouco tempo, o mercado, conduzem a uma inevitável queda dos preços dos produtos, com o que se
reduz a renda do produtor rural, sabidamente reduzida pelas baixas margens da atividade e pela atual
quadra brasileira de abertura comercial e falta de
instrumentos que subsidiem a produção agropecuária.
Sabe-se que, em muitos dos anos passados, o
Governo Federal autorizou a prorrogação das datas
de vencimento destes débitos, exatamente por força
desses argumentos e das pressões que ocorrem
após a colheita da safra. Entretanto, muitas das vezes em que tal ocorreu, a decisão já era tardia, posto
que o produtor já havia negociado sua safra, pressionado pelo vencimento de suas dívidas.
Assim, para evitar a repetição de tais fatos e
dar ao produtor a tranqüilidade de que necessita
para o desempenho de sua nobre tarefa de produzir
alimentos, sugiro que sejam, desde já, estabelecidos
novos cronogramas de vencimento das parcelas relativas aos créditos de custeio agrícola, inclusive
para a safra que se está colhendo no momento, definindo-se que este pagamento ocorra em 5 parcelas,
de junho a outubro, nos valores percentuais indicados acima.
Sala das Sessões, 25 de março de 1998. Deputado Carlos Cardinal.
REQUERIMENTO
(Do Sr. Carlos Cardinal)
Requer o encaminhamento, aos Ministérios da Fazenda e da Agricultura e
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....u Abastecim......., da indicação em anexo, sugerindo alterar os prazos de vencimento das parcelas de financiamentos de
custeio agrícola.
Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do
art. 113, inciso I e § 12 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, seja encaminhada ao Poder
Executivo, especificamente aos Ministérios da Fazenda e da Agricultura e do Abastecimento, a indicação em anexo, sugerindo estabelecer novo cronograma de vencimento dos contratos de custeio agrícola, alterando-o para cinco parcelas, a partir do
mês de junho.
Sala das Sessões, 25 de março de 1998. Deputado Carlos Cardinal.
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
NQ 586, DE 1998
(Do Sr. Luís Roberto Ponte e outros)
Modifica o Sistema Tributário Nacional e o financiamento da Seguridade Social, estabelece normas de transição e dá
outras providências (Capítulo I do Título
VI, art. 195, e outros dispositivos correlatos, da Constituição Federal).
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3J:! do art. 60 da
Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda
ao texto constitucional:
Art. 1Q O Capítulo I do Título VI da Constituição
Federal passa a vigorar com a seguinte redação:
CAPíTULO I
Do Sistema Tributário Nacional
SEÇÃO I
Dos Princípios Gerais
Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos:
I - impostos;
11 - taxas, pela utilização, efetiva ou potencial,
de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição, limitadas ao custo da prestação desses serviços;
111 - contribuição de melhoria, decorrente de
obras públicas, limitada ao seu custo.
§ 1Q Sempre que possível, os impostos terão
caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os

Quinta-feira 26 07949

direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio,
os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte.
§ 2Q É facultado, na forma da lei, à autoridade
tributária federal, requisitar, a responsável pelo pagamento do tributo, informações, por contribuinte e
período, sobre o montante devido e respectiva base
de cálculo.
§ 3J:! As taxas não poderão ter base de cálculo
próprio de impostos.
Art. 146. Cabe à lei complementar:
I - dispor sobre conflitos de competência, em
matéria tributária, entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios;
11 - regular as limitações constitucionais ao poder de tributar;
111 - estabelecer normas gerais em matéria de
legislação tributária, especialmente sobre:
a) definição de tributos e de suas espécies,
bem como, em relação aos impestos discriminados
nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes;
b) obrigação, lançamento, crédito, decadência
e prescrição tributários;
c) adequado tratamento trjbutário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas.
Art. 147. Competem à União, em Território Federal, os impostos estaduais e, se o Território não
for dividido em Municípios, cumulativamente, os impostos municipais; ao Distrito Federal cabem os impostos municipais.
Art. 148. A União, mediante lei complementar,
poderá instituir empréstimos compulsórios para atender a despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade pública, de guerr~ externa ou sua in;linência.
Parágrafo único. A aplicíição dos recursos provenientes de empréstimo compulsório será vinculada
à despesa que fundamentou sua instituição.
Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir as contribuições sociais,· de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua
atuação nas respectivas áreas, bem como as previstas nos arts. 195 e 240, observado o disposto nos
arts. 146, 111, e 150, I e 111, e sem prejuízo do previsto
no art. 195, § 6J:!, relativamente às contribuições a
que alude o dispositivo.
Parágrafo único. Os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios poderão instituir contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício
destes, de sistemas de previdência e assistência social.
.
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SEÇÃO 11
Das Limitações do Poder de Tributar

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ab contribuinte, é vedado à União, aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
I - instituir ou aumentar tributo ou contribuição
social não previstos nesta Constituição e sem lei que
o estabeleça;
11 - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente,
proibida qualquer distinção em razão de ocupação
profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos;
111 - cobrar tributos:
a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da le! que os houver instituído ou aumentado;
b) em relação a fatos geradores ocorridos antes do sexto mês após o do início da vigência da lei
que os houver instituído ou aumentado;
c) no mesmo exercício financeiro em que haja
sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou;
IV - utilizar tributo, contribuição social e respectivas penalidades pecuniárias com efeito de confisco;
V - estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por meio de tributos interestaduais ou
intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio
pela utilização de vias conservadas pelo Poder PÚblico;
VI - instituir impostos sobre:
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;
b) patrimônio, renda ou serviços das entidades
cujo objetivo seja realizar e promover o culto religioso;
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos
políticos, inclusive suas fundações, das entidades
sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos,
atendidos os requisitos da lei complementar;
d) livros, jornais, periódicos e o papel destinado
a sua impressão.
§ 12 As vedações expressas no inciso 111, alíneas b e c, não se aplicam às alterações previstas
no art. 153, § 32, e aos impostos previstos nos arts.
153, I a 111, e 154.
§ 22 As vedações expressas no inciso VI, alíneas b a d não se aplicam ao imposto previsto no
art. 153,1.
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§ 32 A vedação do inciso VI, a, é extensiva às
autarquias e às fundações instituídas e mantidas
pelo Poder Público, no que se refere ao patrimônio,
à renda e aos serviços vinculados a suas finalidades
essenciais ou às delas decorrentes.
§ 42 As vedações do inciso VI, a, e do parágrafo anterior não se aplicam ao patrimônio, à renda e
aos serviços relacionados com exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis
a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarife.s pelo
usuário, nem exoneram o promitente comprador da
obrigação de pagar imposto relativamente ao bem
imóvel.
§ 52 As vedações expressas no inciso VI, alíneas b e c, compreendem somente o patrimônio, a
renda e os serviços relacionados cOm as finalidades
essenciais das entidades nelas mencionadas.
§ 6.!l A lei determinará medidas para que os
consumidores sejam esclarecidos acerca dos impostos que incidam sobre mercadorias e serviços.
'§ 72 Qualquer subsídio ou isenção, redução de
base de cálculo, concessão de crédito presumido,
anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou
contribuições, só poderá ser concedido mediante lei
específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou
o correspondente tributo ou contribuição.
§ 52 A lei poderá atribuir a sujeito passivo de
obrigação tributária a condição de responsável pelo
pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a
imediata e preferencial restituição da quantia paga,
caso não se realize o fato gerador presumido.
Art. 151. É vedado à União:
I - institu1r tributo que não seja uniforme em
todo o território nacional ou que implique distinção
ou preferência em relação a Estado, ao Distrito Federal ou a Município, em detrimento de outro, admitida a concessão de incentivos fiscais destinados a
promover o equilíbrio do desenvolvimento sócio-eeonômico entre as diferentes regiões do País;
11 - tributar a renda das obrigações da dívida
pública dos Estados, do Distrito Feperal e dos Municípios, bem como a remuneração e os proventos
dos respectivos agentes públicos, em níveis superiores aos que fixar para suas obrig~ções e para
seus agentes;
111 - instituir isenções de tributos da comPetência dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
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Art. 152. É vedado aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer diferença tributária entre bens e serviços, de qualquer natureza, em
razão de sua procedência ou destino.
SEÇÃO 111
Dos Impostos
Art. 153. Integram o Sistema Tributário Nacional os impostos sobre:
I - movimentação ou transmissão de valores e
de créditos e direitos de natureza financeira;
11 - produção, circulação, distribuição ou consumo de bebidas, veículos, energia, tabaco e petróleo e combustíveis, inclusive derivados daquele e
destes, sobre serviços de telecomunicações, bem
assim, desde que definidos em lei complementar,
sobre produção, circulação, distribuição ou consumo
de outros bens ou soare outros serviços;
111 - comércio exterior;
IV - renda e proventos de qualquer natureza;
V - propriedade imobiliária;
VI - propriedade de veículos automotores;
VII - propriedade imobiliária urbana integrante
do inciso V, como adicional.
§ 12 Compete à União instituir os impostos previstos nos incisos I a V; aos Estados e ao Distrito Federal, o previsto no inciso VI, e, aos Municípios, o
previsto no inciso VII.
§ 2!l Cabe à lei complementar:
I - definir, entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, as competências de nonnatização,
arrecadação e fiscalização dos impostos previstos
nos incisos I a V;
11 - fixar as alíquotas máximas dos impostos
previstos nos incisos I" 11 e IV a VII, inclusive as aplicáveis às ~ipóteses previstas no § 72 deste artigo.
§ 3!l E facultado ao Poder Executivo, atendidos
os limites e condições estabelecidos em lei, alterar
as alíquotas dos impostos previstos nos incisos I a
111.
§ 4!l O imposto previsto no inciso 11:
I - incidirá uma única vez, quando referente
aos serviços e à produção, circulação, distribuição
ou ao consumo dos bens ali expressamente definidos;
11 - será seletivo, e não incidirá sobre bens e
serviços exportados para o exterior;
111 - incidirá, na entrada do território nacional,
sobre bens e serviços importados do exterior, ainda
que a prestação do serviço tenha apenas sido iniciada no exterior;
IV - poderá ser pago com o crédito assegurado
ao exportador, nos termos do § 52" deste artigo;
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V - terá uma parcela do produto de sua arrecadação proveniente de combustíveis, .fixada em lei
complementar, aplicada exclusivamente na conservação, recuperação e melhoria de rodovias e vias urbanas, inclusive na adequação de sua çapacidade;
VI - terá parcelas do produto de sua arrecadação proveniente de energia, fixadas em lei complementar, aplicadas exclusivamente em habitação popular e saneamento básico.
§ 5!l Os impostos previstos nos incisos I e 11 terão as respectivas repercussões financeiras sobre
os preços dos produtos, sejam bens ou serviços, calculadas através de matriz insumo - produto estabelecida em conformidade com metodologia aceita por
organismo intemacional de comércio, com vista a
determinar as alíquotas do imposto de que trata o inciso 11 a serem aplicadas sobre os bens e serviços
importados, e, também, o crédito que será assegurado ao exportador para compensar o correspondente
valor da repercussão financeira embutido no custo
do bem ou serviço que exportar para o exterior.
§ 6!!. O imposto previsto no inciso IV será informado pelos critérios da generalidade e da universalidade, na forma da lei.
§ 79. As alíquotas do imposto previsto no inciso
V, observados os limites fixados no inciso 11 do § 29.,
-poderão ser progressivas no tempo, até atingirem o
dobro da alíquota padrão utilizada, para assegurar o
cumprimento da função social da propriedade urbana; terá suas alíquotas fixadas de forma a desestimular a manutenção de propriedade rural improdutiva, e não incidirá sobre pequenas glebas rurais, definidas em lei, quando as explore, só, ou com sua família, o proprietário que não possua outro imóvel.
§ 8!! O imposto previsto no inciso VII será vinculado à despesa municipal de iluminação pública,
não pOdendo o montante dos recursos arrecadados
exceder os gastos diretos a ela necessários.
Art. 154. A União poderá instituir, na iminência
ou no caso de guerra externa, impostos extraordinários, compreendidos ou não em sua competência tributária, os quais serão suprimidos, gradativamente,
cessadas as causas de sua criação.
SEÇÃO IV
Da Repartição das Receitas Tributárias
Art. 155. Do produto da arrecadação dos impostos previstos nos arts. 154 e 153, I a 111, 'e V, ressalvado o disposto no art. 156, pertencem: '
1- trinta e quatro por cento, à União;
11 - quarenta por cento, aos Estados e ao Distrito Federal;
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111 - vinte e cinco por cento, aos Municípios·e
ao Distrito Federal;
IV - um por cento, a programas de financiamento ao setor produtivo das regiões menos desenvolvidas, através de suas instituições financeiras de
caráter regional, de acordo com os planos.regionais
de desenvolvimento, ficando assegurada ao semiárido do Nordeste a metade dos recursos destinados
à região, na forma que a lei estabelecer.

§ 12 A entrega das parcelas pertencentes à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios será feita imediata e automaticamente pelas
instituições ou órgãos recebedores dos impostos,
conforme dispuser a lei complementar.
§ 2.2 Sempre que o produto da arrecadação
prevista neste artigo ultrapassar o limite de 20% (vinte por cento) do Produto Interno Bruto (PIB), as alíquotas do imposto referido no art. 153, 11 deverão ser
reduzidas, a partir do quarto mês consecutivo de
ocorrência desse fato, na proporção necessária ao
restabelecimento desse limite.
Art. 156. O montante da arrecadação do imposto referido no art. 153, IV e daquele referido no
art. 153, I correspondente à alíquota a ser estabelecida em lei complementar, será aplicado exclusivamente em despesas referentes à seguridade social,
e a ela repassado automaticamente, não se lhe aplicando o disposto nos arts. 155 e 212.
Parágrafo único. Sempre que o montante da
arrecadação referido neste artigo ultrapassar o limite
de 6% (seis por cento) do Produto Interno Bruto
(PIB), as alíquotas do imposto referido no art. 153,
IV deverão ser reduzidas, a partir do dia 1.2 de janeiro do ano subseqüente à ocorrência desse fato, na
proporção necessária ao restabelecimento desse Iimite, devendo, na hipótese da eliminação das alíquotas remanescentes desse imposto não ser suficiente para isto, ser reduzido, automaticamente, o
valor da alíquota, referido no caput, do imposto previsto no art. 153, I, na proporção necessária para
restabelecer esse limite.
Art. 157. As parcelas do produto da arrecadação referidas no art. 155, 11 e 111 serão rateadas e entregues em conformidade com os seguintes critérios:

1- as do inciso 11:
a) 40% (quarenta por cento) do seu montante,
proporcionalmente ao valor da arrecadação do imposto previsto no art. 153, 11 e incidente sobre os
correspondentes bens e serviços consumidos no
respectivo Estado ou no Distrito Federal;

Março de 1998

b) 35% (trinta e cinco por çento) do seu montante, proporcionalmente à população do. respectivo
Estado ou do Distrito Federal;
c) 5% (cinco por cento) d<? seu montante, proporcionalmente à extensão territorial do respectivo
Estado ou do Distrito Federal;
11 - as do inciso 111:
a) 40% (quarenta por cento) do seu montante,
proporcionalmente ao valor da arrecadação do imposto previsto no art. 153, VI e incidente sobre as
correspondentes propriedades localizadas no .respectivo Município ou no Distrito Federal;
b) 35% (trinta e cinco por cento) do seu montante, proporcionalmente à população do respectivo
Município.ou do Distrito Federal; .
c) 5% (cinco por cento) do seu montante, proporcionalmente à extensão territorial do respectivo
Município ou do Distrito Federal.
§ 1.2 Cabe à lei complementar:
I - definir os critérios para o cálculo do rateio
dos restantes 20% (vinte .por cento) do montante das
parcelas referidas no art. 155, II e 111, de conformidade com princípios que objetivem estabelecer, respectivamente, o equilíbrio socioeconômico entre os
Estados e o Distrito Federal, e o equilíbrio socioeconômico entre os Municípios.
11 - dispor sobre o controle e o. acompanhamenta, pelos beneficiários, dos valores arrecadados,
do cálculo das quotas de rateio, e da entrega automática e imediata dos mesmos, bem como sobre a
criação de um organismo federativo para o exercício
dessas funções, do qual, obrigatoriamente, participarão representantes da União, dos Estados e dos Municípios.
§ 2.2 O Tribunal de Contas da União efetuará,
em qualquer dos casos, o cálculo das quotas de que
trata este artigo.
Art. 158. É vedada a retenção ou qualquer restrição à entrega e ao emprego dos recursos atribuídos, nesta Seção, à União, aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios, neles compreendidos adicionais e acréscimos relativos a impostos.
§ 12 Essa vedação não impede a União, os Estados, o Distrito Federal e os MunicíJ1>ios de condiclonarem a entrega de recursos, cuja arrecadação est~
ja sob sua incumbência, aO' pagamento de seus créditos de qualquer natureza, inclusive dos créditos de
suas autarquias e empresas sob seu controle, desde
que vencidos, líquidos e certos.
§ 2.2 É permitida a vinculação dos recursos de
que trata o art. 155 para a prestação de garantia ou
contra-garantia, entre as unidades federativas- e a
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União, e para pagam~nto de débitos entre as mesmas.
Art. 159. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios divulgarão, até o último dia do
mês subseqüente ao da arrecadação, o montante de
cada um dos tributos arrecadados, os recursos recebidos, os valores de origem tributária entregues e a
entregar, e a expressão numérica dos critérios de rateio.
Parágrafo único. Os dados divulgados serão
discriminados por Estado e por Município.
Art. 22 A expressão final "arts. 150, 11, 153, 111 e
153, § 22 , IH, constante nos arts. 27, § 22 , 29, V, 37,
XV, 49, VII, 95, 111, e 128, § 52, I, c, fica substituída
por HartS. 150, 11 e 153, IV".
Art. 3S! O art. 167, IV, da Constituição, passa a
vigorar com a seguinte redação:
"IV - a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvado o
disposto nos arts. 153, § 42, V e VI, 155, 158,
§ 22 e 212, bem como a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação
de receita, previstas no art. 165, § S!!"
Art. 4!! O art. 195, da Constituição, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 195. A seguridade social será financiada
por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos
termos da lei, mediante recursos provenientes dos
orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições
sociais:
I - dos segurados;
11 - sobre a receita de concursos de prognósticoso
§ 12 As receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinadas à seguridade social
constarão dos respectivos 'orçamentos, não integrando o orçamento da União.
§ 22 A proposta de orçamento da seguridade
social será elaborada de forma integrada pelos órgã,
os responsáveis pela saúde, previdência social e assistência social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias,
assegurada a cada área a gestão de seus recursos.
§ 3S! A pessoa jurídica em débito com o sistema
da seguridade social, como estabelecido em lei, não
poderá contratar com o poder público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.
§ 42 Sempre que o montante das contribuições
previstas no inciso I deste artigo ultrapassar o limite
de 4% (quatro por cento) do Produto Intemo Bruto
(PIS), suas alíquotas deverão ser reduzidas na pro-
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porção necessária ao restabelecimento do limite,
nos termos da lei.
§ 52 Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido
sem a correspondente fonte de custeio total.
§ 62 As contribuições sociais de que trata este
artigo só poderão ser exigidas após decorridos ,noventa dias da data da publicação da lei que as houver instituído ou modificado, não se lhes aplicando o
disposto no art. 150, 111, b e c.
§ 72 São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas
em lei.
§ S!! O produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais, o garimpeiro e o pescador artesanal,
bem como os respectivos cônjuges, que exerçam
suas atividades em regime de economia familiar,
sem empregados permanentes, contribuirão para a
seguridade social conforme os ganhos que declararem e farão jus aos benefícios nos termos da lei.
§ 92 Do montante da arrecadação referido no art.
156, parte será destinada a custear, nos termos que a
lei dispuser, o programa do seguro-desemprego.
§ 10. Dos recursos reservados na forma do parágrafo precedente:
I - pelo menos quarenta por cento serão destinados a financiar programas de desenvolvimento
econômico através do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social com critérios de remuneração., que lhes preservem o valor;
11 - pelo menos dez por cento serão destinados
a financiar programas de desenvolvimento agropecuário através do Banco do Brasil S.A. com critérios
de remuneração que lhes preservem o valor.
Art. 52 O art. 239 da Constituição passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 239. São preservados os patrimônios acumulados nas contas individuais dos
participantes do Programa de Integração
Social e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, mantendo-se os
critérios de saque nas situações previstas
nas leis específicas, com exceção d~ retirada por motivo de casamento. "
Art. 52 Fica adicionado um novo artigo ao Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias, com a
seguinte redação:
"Art
O disposto nesta emenda será implantado gradativamente, de acordo com o estabelecido
neste artigo.
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§ A lei que instituir o imposto referido no art.
153, I, definirá um período de tempo para a implantação gradual da alíquota referida no art. 156, durante o qual irão sendo reduzidas, até sua total extinção, as alíquotas das contribuições referidas nos
arts. 195, I e § 42, e 239, da Constituição, na redação vigente no dia anterior à data da promulgação
desta emenda.
§ 22 A lei que instituir o imposto referido no art.
153, li, definirá um período de tempo para a implantação gradual das suas alíquotas, no qual, simultaneamente, serão reduzidas, nas mesmas datas e
proporções, até sua total extinção, as alíquotas de
todos os impostos e contribuições não abrangidas
pelo parágrafo anterior, não expressamente mantidos por esta emenda.
§ 3.2 Não se aplica a vedação do art. 150, 11I, b
2
2
e c ao disposto nos §§ 1 e 2
§ 42 Promulgada esta emenda constitucional,
enquanto não forem extintos, nos termos dos §§ 1.2 e
2.2, os impostos e as contribuições neles referidos,
permanecem em vigor, desde que, compatíveis com
o disposto nesta emenda constitucional e a legislação dela decorrente, os anteriores dispositivos constitucionais, a legislação e as normas que regem a
sua instituição e estabelecem os critérios de repartição de suas receitas, permitidas suas alterações.
§ 52 O disposto no parágrafo anterior não se
aplica ao art. 155, § 3.2, da Constituição, na redação
vigente no dia anterior à data da promulgação desta
emenda, o qual fica com ela revogado.
§ 62 A partir da entrada em vigor da lei que instituir o
imposto referido no art. 153, 11, e até o ano 2010, inclusive,
fica assegurada, mensal e automaticamente, a cada Estado e Município, a transferência da parcela da arrecadação daquele imposto, necessária para lhes garantir ingressos tributários líquidos totais iguais aos
valores das médias mensais das receitas tributárias
totais líquidas efetivamente por eles obtidas nos
anos de 1995 a 1997, corrigidas monetariamente.
§ 72 O Tribunal de Contas da União determinará:
I - os valores das médias e das transferências
mensais a serem repassadas aos Estados e aos
Municípios, referidas no parágrafo anterior, em conformidade com os dados fornecidos pelo IBGE;
li - até a promulgação da lei complementar
prevista no art. 157, § 12 , o rateio do montante referido no inciso I daquele parágrafo, adotando para o
seu cálculo os mesmos critérios utilizados na determinação do rateio das parcelas referidas nas alíneas
b dos incisos I e li daquele artigo.

Março de 1998

§ 8!l A vinculação à seguridade social do produto da arrecadação do imposto previsto no art. 153,
IV, nos termos do art. 156, somente vigorará a partir
da total extinção das contribuições referidas no § 1.2.
§ 9.2 Enquanto não entrar em vigor a lei prevista
no art. 155, IV, é assegurada a aplicação dos recursos previstos naquele inciso pelos mesmos critérios
utilizados para distribuição dos recursos a que se refere o art. 159, I, c, da Constituição, na redação vigente no dia anterior à data da promulgação desta
emenda.
§ 10. Fica assegurado aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios o direito de consolidarem e
repactuarem suas dívidas com a União, deduzidos
seus créditos existentes na data da promulgação
desta emenda, nas seguintes condições:
1_ prazo máximo de vinte anos para sua quitação, desde que compatível com o disposto no inciso
seguinte;

11 - valor de amortizações, inclusive juros, limitado a dez por cento das suas receitas tributárias líquidas;
11I - correção monetária e juros de seis por
cento ao ano aplicados sobre os saldos devedores;
IV - direito à inclusão, na repactuação, de todos os débitos, inclusive das autarquias e dos órgãos da administração indireta, para com a União,
suas autarquias e órgãos de sua administração indireta;
V - direito da União, enquanto não formalizada
a repactuação a que se refere este parágrafo, de determinar a retenção de parcelas de arrecadação,
pertencentes ao Estado, ao Distrito Federal ou ao
Município devedores, previstas no art. 159, da Constituição, na redação vigente no dia anterior à data da
promulgação desta emenda, e no art. 155, da Constituição, para amortização de seus créditos vencidos,
líquidos e certos, inclusive os referidos no, inciso IV,
respeitado o limite constante no inciso 11;
VI - inclusão, para a determinação do limite a
que se refere o inciso li, dos valores pagos como
/amortização do principal e juros da dívida mobiliária,
deduzidos os valores recebidos como créditos de
nova emissão de títulos de sua dívida pública.
§ 11. O produto da arrecadàção do eventual
imposto de que trata o art. 153, IV, da Constituição,
na redação vigente no dia anterior à data da promulgação desta emenda, incidente sobre combustíveis,
pertencente à União, aos Estados, ao Distrito Fed~
ral e aos Municípios, será aplicado, exclusivamente,
na conservação, recuperação e melhoria de rOdovias
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e vias !,Jrbanas, inclUsive na adequação de sua capacidade.
§ 12. O produto da arrecadação do eventual
imposto de que trata o art. 153, IV, da Constituição,
na redação vigente no dia anterior à data da promulgação desta emenda, incidente sobre a energia, pertencente à União, aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios, será aplicado exclusivamente em
saneamento e habitação popular.
§ 13. A União condicionará a entrega dos recursos referidos no parágrafo anterior ao pagamento dos créditos da Caixa Econômica Federal
decorrentes de financiamentos lastreados em recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
§ 14. A elevação do valor líquido de salário,
vencimento ou remuneração, resultante da redução
ou extinção do Imposto de Renda retido na fonte incidente sobre eles, poderá ser deduzida desses rendimentos, ou compensada nos seus futuros aumentos, enquanto não forem extintos os impostos e as
contribuições referidos nos §§ 12 e 22 , nos termos
neles previstos.
Art. 72 Revogam-se o § ~ do art. 167 e o § 52
do art. 212, da Constituição Federal.
Art. 82. Esta emenda constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
I - Apresentação
A proposta de emenda à constituição que estamos oferecendo para possível apreciação até a próxima Legislatura foi elaborada a partir da redação da
PEC nl! 46/95, apresentada em abril de 1995 na Câmara dos Deputados, possuindo suas mesmas características e estrutura, apenas com os retoques e
explicitações sugeridos por novas contribuições que
foram trazidas nestes três anos passados, sendo
conveniente a leit!,Jra da justificação daquela PEC
para a completa compreensão desta sua nova edição.
A finalidade principal desta quase reapresentação da PEC 0246/95 é manter acesa a chama da
discussão sobre os novos conceitos que ela traz,
com as cinco mudanças básicas de paradigma que
ela propõe nas atuais regras que orientam a tributação no País.
A combinação do fato de a PEC n2 46/95 ter
sido apensada à PEC n2 175/95, de iniciativa do Govemo, e em deliberação na Câmara dos Deputados,
com as atuais circunstâncias políticas e a recusa,
até agora, do Poder Executivo de avaliar com serie-
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dade, possivelmente não dará chance de ela vir a
ser submetida adequadamente à apreciação do
Congresso com o aprofundamento da sua discussão.
Ademais, ainda que ela tenha angariado enorme apoio e simpatia entre os parlamentares, sabemos que, sobretudo agora, nada se aprova no Parlamento contra a vontade do Executivo, ainda mais
tratando-se de uma emenda constitucional, que exige três quintos de votos favoráveis.
Mas há outras razões relevantes para o oferecimento desta proposta, entre as quais algumas
sugestões que ela incorporou e que podem ajudar
na sua aceitação, além da inclusão de uma pequena adaptação para contornar uma deliberação
adotada pela CCJR, originada da ligação que alguns membros daquela comissão fizeram entre o
poder de instituir tributo e a autonomia federativa,
que não permitiu a avaliação correta do novo e
muito mais eficaz mecanismo garantidor da independência econômica dos entes sub-nacionais
que a proposta contempla.
Em que pese esta questão ter sido solucionada com singeleza e sem prejuízo para a proposta,
é importante que se perceba que, com mais informações e o conteúdo desta justifiGação, certamente a CCJR não teria assumido aquela posição,
adotada com grandes discordâncias internas já naquela ocasião.
Há ainda esta nova justificação, com argumentos que refutam as críticas usualmente feitas ao sistema, a qual, apesar de compacta, posto que éa
transcrição de lâminas preparadas que servem para
apresentação da proposta, e de repetir muitas das
razões apresentadas na justificação da PEC n2
46195, aborda alguns aspectos, sob novo ângulo e
com nova forma e seqüência de exposição, que deverão ajudar a compreender a essência do sistema
proposto, e a vencer a descrença e a resistência naturais sobre mudanças radicais, como as que são
propostas para organizar o Sistema TributáÍ'io, que
abandonam conceitos estratifica'dos por novas idéias
ainda não absorvidas como possíveis de substituílos com grande vantagem.
A proposta procura libertar-se das regras
atuais, só as utilizando enquanto possam, contribuir
para a cC:TIposição da nova estrutura de arrecadação, orientada exclusivamente pelos princípios da
justiça, da racionalidade e da conveniência para a
sociedade. Assim, a primeira lâmina desta justificação elenç~ quais as funções básicas do sistema que
se pretende criar.
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Toda vez que se introduz na economia um sistema de arrecadação compulsória de recursos para
cumprir aqu~las funções, geram-se distorções, injustiças e inconveniências, como as que existem hoje,
amplamente conhecidas, criticadas e apontadas
como de grande perniciosidade para o País.
As novas bases tributárias utilizadas geram
pouquíssimas distorções, fazendo'com que os objetivos principais da proposta, relacionados na segunda
lâmina, sejam quase uma listagem de eliminação
dos graves defeitos da atual tributação.
O que estamos apresentando é um conjunto de
idéias simples, construídas com a participação de
inumeráveis personalidades, em anos de profundas
discussões sobre essa matéria apenas artificialmente complexa, idéias que, por serem simples, não se
devem supor imprestáveis, posto que, afinal, toda
verdade consolidada não é senão um conjunto de
singelos conhecimentos organizados.
A propósito, há duas lições de pensadores:
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- a de Montesquieu, ao ensinar que o excess9
de leis desqualifica a Lei, tornando-a desrespeitada
e iníqua, o que I')os deve fazer pensar se é natural a
permanente profusão de idéias, decretos, regulamentos, instruções e todo tipo de regras para se
construir um mero sistema de coleta compulsória,
confuso, inconveniente e que funciona mal.
- a de Schopenhauer, ao constatar que muitas
verdades começam sendo ridicularizadas, seguindose a fase de serem veemente antagonizadas, antes
do seu reconhecimento como verdades.
Ao lhe pedirmos a leitura desta justificação,
objetivando vê-lo aliado na votação e no esforço
ç:te convencimento destas idéias, confiamos em
que elas, sendo corretas, despertem-lhe, como
em nós, a paixão advinda da mais absoluta convicção de que a proposta de emenda à constituição, que as corporifica, poderá ser, para o País,
valioso instrumento de justiça e desenvolvimento, 'de grande relevância para a vida toda, de todas' as nossas vidas.

2 - FUNDAMENTOS, OBJETIVOS E CARACTERÍSTICAS

1. FUNÇÕES ESSENCIAIS DE UM SISTEMA
TRIBUTÁRIO

./Assegurar recursos para o Estado cumprir seu papel.
'/Prover meios para alavancar o desenvolvimento.
./Reduzir o desequilíbrio entre as unidades federadas.
v'Melhorar a distribuição de renda pela destinação.
./Melhorar a distribuição de renda pela arrecadação.
./Assegurar dignidade de vida na velhice.
./Dar proteção contra a invalidez e o infortúnio.

2~
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OBJETIVOS PRINCIPAIS Dp SISTEMA PROPOSTO

r--------=---.---:----:------;

3.2. O Imposto Seletivo sobre os volumes
produzidos de alguns bens

llIAcabar com a sonegação fiscal, independentemente de fiscalização.
llIlmpor ajustiça tributária e o respeito à capacidade contributiva.
llIEstabelecer um novo padrão de éomportamento ético.
llIFezer um pacto federativo lógico, claro, justo e sem a iniqüidade atual.
llIReduzir drasticamente a carga fiscal dos que pagam, sem diminuir a colete.
llIEHminer e corrupção, o privilégio e a perseguiçio de natureza tributária.
llIReduzir a quase nada o custo da arrecadação, um desperdlcio de 5% do PIB.
llISlmp,jficar a tributação, tomanilo-a transparente e entendida portodos.
llIcorriglr as distorções causadas pela alta tributação sobre o salário.
llIExtinguir a economia invisivel e sua concorrência desleal e predatória.
llIReduzir os tributos na exportação, ampliando sua competiliv.dade.
llIlmpor, ao bem Importado, Imposto igual ao que incide no aqui produzido.

Um imposto que incida, por exemplo, na fonte produtora,
sobre cada litro de petróleo refinado, cada kwh de energia
gerado, ou cada impulso eletrônico de comunicação
ocorrido, terá sua base tributária medida por aparelhos
eletrônicos, com precisão indubitável, consistindo sua
fiscalização e controle apenas em leituras e registros das
quantidades
produzidas, em terminais "on line" do
agente fazendário, e será livre de sonegação.
"SIMPLES
" AUTOMÁl1CO
"JUSTO' ' ,
"SEM CUSTO DE COLETA í
• ".NÃOSONEGÁVEL
\

.--------.. _./ fPf11[]!J(ÍJO(JIW
.....-:-- / a[Jl(JIfJb,,(J8J.- '''~
l1J(JLfIIf}~flL fI(""

-

1!i{J7[f}1!U'~ll1n(f}&,!
r!Jf110r." UI·
[/f1J!lJfj}(ftl!7 lB

..,'1HI8 !'~lmilJ~1 [[I[§
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4. ESTRUTURA DO SISTEMA E ESTIMATIVAS DE
ARRECADAÇÃO

.3. O IMPOSTO DE SONEGAÇÃO IMPOssíVEL
OS OBJETIVOS DO SISTEMA

sAo A TlNGíVElS

PORQUE:

A tecnologia, a informática, a moeda eletrônicoescrituraI e as caracteristicas de alguns bens
permitem adotar novas bases tributárias e novas
formas de mensurá-Ias, que tomam incontestável a
apuração dos seus valores, gerando impostos não
sonegáveis, de arrecadação e controle automáticos,
com diminuto custo de coleta e obedientes aos
bons princípios tributários.

Criam-se dois novos impostos, assim definidos: ;
Art. 153. Integram o
impostos sobre:

Sistema Tributário
.

Nacional os

I - movimentação ou transmissão de valores e de créditos e
direitos de natureza financeira;
11 - produção, .circulação, distribuição ou consumo de
bebidas, veiculos, energia, tabaco e petróleo e combustíveis,
inclusive derivados daquele e destes, sobre serviços de
telecomunicações, bem assim, desde que definidos em lei
complementar, sobre produção, circulação, distribuição ou
consumo de outros bens ou sobre outros serviços;

JII - ...
Esses tributos, e os que permanecem, formarão a seguinte estrutura :

IVide exemplos (3.1 e 3.2) I

3.1. O Imposto sobre Transações
Financeiras - ITF
Um imposto incidente sObre a movimentação
bancária, como já testado através do IPMF e da
CPMF, tem grande potencial de arrecadação, e é
singelo, de coleta automática e livre de sonegação.

4. ESTRUTURA DO SISTEMA E ESTIMATIVAS DE
ARRECADAÇÃO (con!.)
(%DOPIB)

Arrecadação para a Seguridade Social
Imposto ou
Contribuição

Configuraçáo final
(Esperada)
Teto
Arrecadação
constituprevista

ITF Imposto sobre
Transação Financeira.

5

(A1iquota fIltlmQtta de O,S%),

~SIMPLES

~AUTOMÁTICO
~JUSTO

IR Imposto sobre a Renda.

oa5
6

6

5ao

(Se mlllhorqu8 o ITF ou se esl. for
iniWficienlel.

O

CS Contribuição Social.

3

4

3

4

8

10

8

10

~SEM

CUSTO DE COLETA
~NÃO SONEGÂVEL

ciQnal

Configuração possivel
(Alternativa) '.
AmcaTeto
dação
constituprevista
cional

Sub-Totais

I
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4. ESTRUTURA DO SISTEMA E ESTIMATIVAS DE
ARRECADAÇÃO (con!.)

5. A CAPACIDADE DE ARRECADAÇÃO

(%DOPIBI

5.1. Do Imposto Seletivo sobre a produção de alguns bens

Arrecadação parfl a Federação
Configuraçlo final

(Esperada)
Teto
Amcadaç;lo
constituprevista
cional

Imposto ou
Contribuição

Configuraçio possiVel

(Alternativa)
Teto
Amcadaç;lo
constituprevista
cional

IPC Imposto sobre
Produção ou Consumo:
_Seletivo.
_ V" a/nu IW.

ICE Imposto sobre
Comercio Exterior.
lP mposto sobre

Propriedade Imobiliária.

ITF rA~ "....,qu. . . ..,.0:," 1.5%
tatot nta VÜ;HI Mm 1lWItMM' ~ .lI'Cl.

15
O
0,75

Da 15
15aO

1,25

1,25

0,75
?

?

Sub-Totais

17

20

17

20

Totais

25

30

25

30

4.1. A flexibilidade constitucional
Nlo constam, nos quadros, o Imposto sobre a Propriedade de
Veiculos Automotores -IPVA e o adicionai do 11', de pequeno valor,
privativos, respectivamente, dos Estados e dos Municlpios, e
acrescidos após a PEC 46195 devido ao parecer da CCJR.

O quadro seguinte, com dados de 1991/92 - a cada
dia mais favoráveis -, mostra que, para arrecadar
15% do PIS com este imposto, a fim de eliminar
quase todos os tributos atuais, basta aumentar em
25% os preços, ao consumidor, de energia,
combustíveis e comunicações, ficando inalterados
os preços, ao consumidor, de tabacos, bebidas e
veículos. Na avaliação mai!; restritiva de trabalho da
Receita Federal (quadros ,anexos), com os 25% de
aumento referidos a arrecadação seria de 13% do
PIS, sendo necessárioúm aumento não de 25%,
mas de 40%, para se atingirem os 15% do PIS.

5.1. Do Imposto Seletivo sobre a produção de alguns bens
(cont.)

complementar definirá, entre União, Estados e Municipios,
as competências para normatizar, arrecadar e fiscalizar cada
um dos outros impostos.

*

Sistema confere lei que o regulamentará o poder de fazer
com que prevaleçam os tributos e as aliquotas que se
mostrarem mais adequados durante a transição de sua
Implantaçllo, adaptando sua estrutura à máxima conveniência.

~O

'.

Seletivo deverá responder pelb total da arrecadação que
caberá ao IPC, cerca de 15"10 do PIB, hipótese em que o IVA
e/ou o IW teriam aUquota zero, podendo, porém, até, Inverterse a situação, em funçllo das aliquotas que a experiência
Indicar como as melhores para o conjunto.

4.1. A flexibilidade constitucional (cont.)

Vai. atual Cg.trlbut. Vai. atual Aumentado Vol.lmposto
de venda
atual
detribut. preço atual Seletivo
I'kdoPIB)
preço) ('/o doPIB) ('lo preço) ('lo doPIB)

(r.

Produtos

1

2

3 (=1X2)

4

5 ("3+1X4)

Combustíveis
Energia
Comunlcàções
Veículos
Tabacos
Bel:íidas

7,0
4,0
1,8
7,0
1,5
5,0

40
40
40
50
80
40

2,8
1,6
0,7
3,5
1,2
2,0

25
25
25
O
O
O

4,5
2,6
1,2
3,5
1,2
2,0

Totais

26,3

;'

~Lei

~o
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11,8

15.0

5.1. Do Imposto Seletivo sobre a produção de alguns bens
(conl.)

~O

ITF deverá, sozinho, responder pela arrecadação de cerca;
de 5% do PIB, e, com a contribuição do segurado, financiará r
a Seguridade Social, hipótese em que o IR terá alíquota zero, i
podendo, porém, até, inverter-se a situação, cabendo ao IR ai
coleta dos 5%, dependendo de quais alíquotas de cada umr
~e mostrarão as melhores para o sistema como um todo.

~Na configuração final, deverão existir, apenas, o fIE, a ~ Oi
'/PC (Seletivo), o [gg e o !f, mas, se for melhor, existirão"
ainda, o IR e o IPC (lVA e/ou IW), todos, nesta hipótese, comi
alíquotas pequenas.
~Há

a possibilidade remota da capacidade de arrecadação dOI
. ITF ser superior aos 5% do PIS destinados à Seguridade,
Social, estando, neste caso, prevista a hipótese de utilizar-sei
o excesso da sua potencialídade de arrecadação para o'
financiamento da Federação.

... Os valàres da coluna 2 são a carga tributária jã contida
naqueles bens, correspondente aos tributos atuais em toda
a sua cadeia econômica, e que serão extintos, tais como: IPI,
ICMS, IRPF, IRPJ, COFINS, PIS/PASEP, ITCM, ITBI, ISSQN,
IOF, Contribuição Social dos empregadores sobre a folha,
Contribuição Social sobre o lucro, Salário Educação.
... Os únicos dados que precisam ser conferidos para
confirmar o valor da coleta são os das ç9!unas 1 e 2;
... Havendo discrepância nos valores das colunas 1 e 2, o
ajuste, para garantir, com absoluta' segurança, a
arrecadação prevista, pode ser feito' nos valores dos
aumentos de preços constantes da coluna 4.
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5.2. Do Imposto sobre Transações Financeiras - ITF

+A arrecadação do ITF foi inicialmente estimada a partir da
informação de que o volume anual dos créditos bancários de
todas as pessoas fisicas e juridicas era de 14 vezes o PIS.
Admitindo-se uma redução desse volume, com a implantação
do novo tributo, para 13 vezes o PIS, ter-se-ia a seguinte
arrecadação:
~Com 0,4% no crédito Q.!! no débito,
~Com

0,4% x 13 = 5,2% do PIS,

0,2% no crédito!! no débito, 0,2%

l(

26 = 5,2% do PIS.

+Todavia, com base na experiência do IPMF e da CPMF, embora
não' se saiba o tamanho do 'estrago' das isenções
equivocadas concedidas na sua cobrança, estima-se que será
necessária uma alíquota de 0,5% no crédito e no débito para
obter-se uma arrecadação de 5% do PIS.

5.2. Do imposto sobre transações financeiras -ITF (cont.)

1ll O IPMF, no ano de 1994, com todas as absurdas isenções,
estabelecidas, com alíquota de apenas 0,25%, só no débito, e,
com toda a campanha contra, arrecadou valor idêntico ao I
imposto de renda coletado, no mesmo periodo, de todas as i
pessoas juridicas estabelecidas no pais.
1ll A CPMF, com uma aliquota de 0,2%, só no débito,:
arrecadará, nos 11 meses de sua vigência em 1997, mais dei
sete bilhões de reais, 1% do PIS, mesmo com as isenções I
que ainda existem.
1ll Contrariamente ao que se afirmava, com a queda vertical da I
inflação, em 1994, a arrecadaçao do IPMF, ao invés de!
reduzir-se drasticamente, teve até um razoávei crescimento,:
fato que se confirma com a CPMF.
:

5.3. Da Contribuição Social do segurado da previdência - CS
.Supondo:
• 50% do PIS, o total das remunerações, provenientes do
trabalho, de todos os brasileiros;
.60% desse volume, a soma das suas parcelas individuais
abaixo do teto da Contribuição Social compulsória, aqui
arbitrado em 10 salários mínimos;
.10%, a alíquota estimada dessa Contribuição Social,
teremos a arrecadação de 3% do PIS (0,5 x 0,6 x 0,1).
:lIO ajuste, se necessário, para garantir a arrecadação
desejada, pode ser feito na alíquota.
~A idéia básica é que a alíquota seja a atuarialmente
necessária para custear a futura previdência compulsória, já
sem as atuais aposentadorias precoces, ficando a incumbência
dos recursos para a assistência social ao encargo do IPMF e,
.se preciso, do IR.

6. A TRANSiÇÃO NA IMPLANTAÇÃO
Serão implantados dois novos impostos, o IPC e o ITF,
que substituirão os impostos e contribuições a serem
extintos pela Proposta.

1--2-S-U-b-S-t-;t-u-;,-'~-O-1-2---'
O (PC substituirá:

O ITF substituirá:

-'0 ICMS,

-. o IPI,
-. o IR (total ou parcialmente),
-.oISSQN,
-.oITBI,
-.oITCM,
-.olOFe
-. o Salário Educação.
•
•
•
•

a COFINS,
a Contribuição sobre a (olha,
a Contribuição para o PIS/PASEP e
a Contribuição sobre o lucro.

Quinta-feira
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6. A TRANSiÇÃO NA IMPLANTAÇÃO

(cont,)

+ As

alíquotas totais estipuladas para estes dois impostos
serão implantadas por etapas gradativas, em percentual do
valor final total, reduzindo-se, na mesma proporção, em cada
etapa, as alíquotas vigentes, na data da promulgação da
Proposta, de todos os tributos que eles irão substituir~

+ Quando se completarem as aliquotas finais dos dois novos
impostos, estarão automaticamente reduzidas a 0% as
alfquotas de todos os tributos a serem extintos,
consumando-se o seu desaparecimento.

+ Em qualquer etapa da implantação podem ser feitos ajustes
nas alíquotas eE:!puladas dos dois novos impostos para que
eles assegurem, no mínimo, a arrecadaçlo necessária para
compensar as perdas de receita decorrentes da redução das
aliquotas dos tributos a serem extintos.

7. O PACTO FEDERATIVO
7.1. A partição da arrecadação destinada à Federação

Ente
federativo

Arrecadação ,total para a Federação
Provável (17% do P18)
% do total

' %doPIS

Teto (20% do P18)
% do total

% do PIS

34

5,78

34

6,8

Estados

40

6,80

40

8,0

Municípios
Regiões menos
desenvolvidas

25

4,25

25

5,0

1

0,17

1

0,2

17,0

100

20,0

União
,

",100

Totais
,

,

'.
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7.1. A partição da arrecadação destinada à Federação (cont.)
... Assegura-se um claro e racional pacto federativo;
... Garante-se, a cada. nivel de governo, a detenção instantânea
e automática da fração que lhe pertence de toda fatia do bolo
arrecadado para a Federação, com a garantia de uma
determinação constitucional•
... Estabelece-se, assim, a impossibilidade de que haja, no
futuro, por qualquer lei, alguma modificação na participação
relativa .dos tributos entre as esferas de governo que possa
vir a mutilar a real autonomia econômica de entes federados;
... Permite-se corrigir, com singeleza, a necessidade de .mais
recursos para uma esfera de governo quando a ela se
'transferirem novas funções constitucionais que requeiram
numerário para o seu cumprimento, bastando modificar, em
correspondência, a percentagem da sua participação no bolo
arrec~d~do._ .

7.2. A partição da'parcela da arrecadação
.
,destinada aos Estados
(% do valor)
,

.

:
;;.
<

.

,

:,CRITÉRIOS

PEC 46

EMENDA N°
40À PEC 175

-.
Na proporção do IPC Incidente sobre
os bens consumidos no Estado
Na proporç~o dâ população do
Estado
. ",.
.. Na proporção da área territorial do
' .
Estado

30

40

45

35

5

5

Confonne critério
complementar

20 .

20

Totais

de

futura

lei

100

100
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7.3. A partição da parcela da arrecadação
destinada aos Municípios
(% do valor)

CRITÉRIOS
Na proporção do IP incidente sobre
as propriedades locais
Na proporção da população do
Municípío
Na proporção da área territorial do
Município
Conforme critério de futura le
complementar
Totais

PEC 46

EMENDA N°
40À PEC 175

30

40

45

35

5

5

20

20

100

100

7.4. A partição das parcelas dos Estados. e dos Municípios
.:. Elimina-se a dependente, errática e iníqua partilha da
tributação atual pertencente a Estados e Municípios,
assegurando-lhes uma participação justa e automática no
bolo total arrecadado, com critério lógico e transparente•
•:. Cria-se um organismo federativo, composto por membros
da União, Estados e Municípios, para o acompanhamento e
controle da coleta e da partilha.
•:. A partição do bolo entre as unidades federadas aumenta o
grau de solidariedade, quando cresce a parcela
pro,porcional à população.
•:. O debate sobre o pacto federativo fica facilitado com a
percepção pelas unidades que mais produzem, de que uma
maior solidariedade ajuda a criar mercado e, portanto, a
gerar mais empregos para a sua própria comunidade.
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7.5. A transição na correção das iniqüidades atuais

+O

sistema estabelece uma clara, lógica e justa
distribuição do total das receitas tributárias entre os
niveis de governo e entre as unidades da Federação;

+0 sistema atual, ao contrário, é errático, e impõe enormes
distorções e injustiças na partilha do bolo;

+A correção dessas iniqüidades, é claro, só é possível com

perdas relativas para as unidades federadas que hoje são
privilegiadas;

+0 sistema prevê uma transição de doze anos para
compatibilizar essas perdas relativas com a necessidade
de assegurar os recursos indispensáveis para que as
unidades federadas possam ser governáveis.

7.5. A transição na correção das iniqüidades atuais

(cont.)

+0 sistema assegura a manutenção, durante esse periodo de
. doze anos, da média -dos valores reais dos tributos
. recebidos pelas unidades federadas nos últimos três anos.
+eomo, por principio, não haverá perda da receita global
para os Estados e Municipios, os recursos para custear
essa garantia virão das próprias unidades injustiçadas, que
apenas terão adiada, por algum tempo, a correção total das
injustiças atuais.
+ Assim,' a correção dos privilégios atuais dar-se-á
automática e paulatinamente, ao longo desses doze anos,
mediante o crescimento da economia, que provocará o
aumento progressivo da receita das unidades hoje
injustiçadas, enquanto, por um CGrto tempo, fica parada, em
moeda real, a arrecadação das unidades privilegiadas.

07964 Quinta-feira 26
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8. CARACTERíSTICAS RELEVANTES

,f Elimina despesas com as estruturas fiscais da
União, dos Estados, dos Municípios e do INSS.

,f Suprime

os
enormes
e inúteis
gastos
burocráticos necessários para a exação fiscal.

,f Extingue

as dispendiosas e neurotizantes
demandas judiciais sobre tributação.

,f Elimina a possibilidade de qualquer cidadão ou
agente econômico incorrer em erro, dúvida ou
punição, de natureza fiscal.

,f Termina

com as barreiras tributárias nas,
fronteiras estaduais, o que poupa tempo e
recursos.

8. CARACTERíSTICAS RELEVANTES

(cont.)

,f Retira os tributos e encargos sobre a folha de

salários, transferindo-os para o combustível, a
energia e a comunicação" o que indUz a
formalização do trabalho e a geração de empregos.

,f Racionaliza o consumo de energia, combustível e
comunicação.

,f Garante a arrecadação necessária, com impostos
de sonegação impossível. '

,f Estabelece teto para a arrecadação, o que impede a
hipertrofia do Estado e o desperdício.

,f Impõe carga tributária maior sobre bens mais
consumidos pelas camadas de maior renda.
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-'-----------------:---------,
8. CARACTERíSTICAS RELEVANTES

(cont.)

",. Garante carga tributária menor sobre bens mais
consumidos pelos de menor poder aquisitivo.
'" Confere carga tributária maior sobre bens cuja
redução do consumo traz benefícios à sociedade.
'" Fortalece a Federação, pela autonomia econômica,
a solidariedade e a justiça fjscal.
'" Incentiva a poupança, com a concentração dos
impostos sobre o consumo.
'" Preserva o meio ambiente, com o aumento de
tributos sobre as maiores fontes de poluição.

9. DISPOSITIVOS IMPORTANTES
9.1. NoTexto Permanente

~Art. 145. 11. Limita a cobrança de taxas à indenização do custo,
e impede sua cobrança pelo exercício do poder de policia.

,

~Art. 145. /11. Limita a cobrança de contribuição de melhoria ao
ressarcimento do custo.

~ Art.

148. Suprime o poder de instituir
compulsórios para investimentos públicos.

empréstimos

~Art.150. /. Veda a cobrança de tributos e contribuições que não
. estejam definidos na Constituição.

~Art. 150. 11I. b. Introduz o princípio da vedação da cobrança de·
tributos nos seis pr~meiros meses após a vigência da lei que os
instituiu ou aumentou, mantendo, também, o da anualidade.

07966 Quinta-feira 26
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9.1. No Texto Permanente
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(cêmt.)

~ Art. 153. § 2.°, /. Determina <tue a lei complementar defina ,
as competências entre União, Estados e Municípios, para
normatizar, arrecadar e fiscalizar os impostos.

~Art. 153. § 4.°, V. Determina. que lei complementar
estabeleça qual parcela do Imposto Seletivo sobre
combustível deve ser aplicada ein conservação e
recuperação de rodovias.
~ Art. 153. § 4.°. VI. Determina que lei complementar
estabeleça quais parcelas do valor do Imposto Seletivo
sobre energia serão aplicadas em habitação e saneamento.

~ Art. 153. § 5.°. garante crédito na exportação e impõe
imposto na importação de valor igual à incidência indireta
do ITF e do Imposto' Seletivo no custo dos bens aqui
produzidos.

9.1. No Texto Permanente (cont.)

~ Art. 157. §

1.°, 11. Determina a criação de um organismo
federativo, com a participação da União, Estados e .
. Municípios, para o controle dos valores arrecadados, do '
seu rateio e da sua entrega automática aos en~es fed.erados..

~ Art. 195. § 10. /. Estabelece que um valor mínimo de 40% da

parcela, a ser definida em lei, destínada ao custeio do
programa
do
seguro-efesemprego,
proveniente da'
arrecadação do ITF edo IR, se este continuar a existir, será
aplicado em programas de desenvolvimento econôinicQ
através do BNDES. '

~Art. 195. § 10, 11. Estabelece que um valor mínimo de 10%

da parcela destinada ao custeio do programa do segurodesemprego, proveniente da arrecadação do ITF e do IR, se
este continuar a 'existir, será aplicado em programas de
desenvolvimento agropecuário através do Banco do Brasil.
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9.2. Nas Dispo~ições Transitóri;rs
~Art. ... § 1.°. Estabelece um gra·~u~lismo na impl~n!ação d~ I~
e na extinção das contribUlçoes que ele Ira substatulr,
impedindo choques e qualquer queda de arrecadação.
~Art.

§ 2 .0. Idem, na implantação do Imposto Seletivo e na
extinção dos impostos e contribuições que ele irá substituir.
"0

~Arto ..

§ 4.°.. Mantém o sistema tributário vigente, e sua
legislação, até que se extingam os tributos previstos.

~Art.

o

§ 6.°. Garante, até o ano 2.010, a cada unidade
federativa vaiar mínimo de receita tributária igual ao que ela
obteve, e~ média, nos anos de 1.995 a 1.997, corrigido
monetariamente.

~Art.

"O

§ 10. Garante a rolagem ~a_ dívida dos Est.a~?s e
Municípios com a União em condlçoes que compatibilizam
justiça e possibilidade real de pagamento.
0'0

10. RESUMO DAS MUDANÇAS DE PARADIGMAS

Modifica cinco fundamentos da atual estrutura fiscal:

11 Substitui

bases tributárias declaratórias, em que o contribuinte
informa o valor da sua obrigação fiscal e o Estado estabelece um
processo de fiscalização por amostragem para conferi-lo, por
bases não declaratórias, de mensuração automáticã e
incontroversa, que simplifica fundamentalmente a legislação e
termina com a necessidade de fiscalização e a possibilidade de
sonegação.

~Adota

o conceito de impostos nacionais, arrecadados petas
esferas de governo a isso mais vocacionadas, compartilhados
pelas várias unidades federadas na proporção e da fonna
automática estabelecidas na Constituição, controlados por
organismo nacional de composição federativa, mudando-se a
visão equivocada de que a autonomia econômica dos entes subnacionais é ligada à capacidade de instituir impostos, quando.
essa capacidade representa, em média, menos de 30% das suas
necessidades minimas, e, para a imensa maioria, menos de 10%.

í
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10. RESUMO DAS MUDANÇAS DE PARADIGMAS (cont.)
~ Estabelecem-se novos princípios para a partilha do bolo tributário
coletado pela Nação, substituindo-se os critérios erráticos atuais na verdade, descritérios que institucionalizam enorme iniqüidade
para muitos Estados e Municípios - por parâmetros, óbvios,
mundialmente aceitos como justos e adequados, e que são
essenciais para a constituição de um pacto federativo racional,
solidário, equilibrado e de fácil percepção.
~Introduz-se

uma flexibilidade constitucional que leva 'a que os
tributos, inclusive os de bases clássicas, disputem, na realidade
do uso, sua permanência e sua preponderância, em conformidade
com as aliquotas que se mostrarem mais adequadas à ordem
"
" ,
econômica e à sociedade.

,~Fixa~se,

,

na Constituição, teto de arrecadação, em percentagem do
PIS, a fim de que o Estado restrinja-se a extrair da sociedade e
gastar apenas o que ela entenda como adequado 'para ele- bem
cumprir o seu papel. Quem imagina que essa é uma detei'minação
esdrúx~la, deve lembrar que estamos apenasobrigandó a que se
analise e se estabeleça um número conveniente para esse teto
que, quando não explicitado, corresponde ao valor do próprio PIS.

•
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COMPARATIVO DAS ESTIMATIVAS DE ARRECADACÃO
•. EsnMAnVAS DE:
PROPOSTA PONTE'

A\

~$éÉlTA FEb~RAi.
.' Bl"
.,'

USS
Mill1ões','

'1'. PIB
% PIB
15
'56.250'"
13.0
5.2.19.50\13,1, \
1.0
3.750'
0,7
0,3
0.4

2.7

' ' '10:125

23.9

89.625

3.0

'11.250

26.9

100.815

ARREC~DAÇÃÓ '

O,Q

1.1

USS .,..
Milhões

DiFERENÇAS'

(Al·(Eir .. '

.•••••. . -USS'
• '\'o·PIS. - ~11"'õe5

48.834
::2.0' , , , '.7.4016 '
11.6&02;1
·7.900
• '2.575'
0,3
. Ur5'

~ ~

1.230

'. .

1.345
.• ~12. \'.,.
. '4.065,' \ • , \ 1.6

"

TqTAL DE IMPOSTOS
E CONTRIBUiÇÃO

TOTAL

-

~

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA' RECEITA FEDERAL

,11. ANEXOS

:17.9.

17,9

. .67.186 ".,"

67.186

~ Fontes: Proposta Deputado. Ponte e Estimativas da SRF • Anexos.
• Obs: PIB':: OSS 375 Bilhões. por ter sido utilizado pelo Oeputado Ponte.
• Estudos conSideram desptezível a redução do custo da administração.
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22.439

3.0

11.250

9.0
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11. ANEXOS (cont.)
QUADRO 11
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

.

ESTIMATIVAS REFERENTES AO IMPOSTO SELETIVO
Em USS mllh6l.

Produtos e Serviços
Sujeitos ao Imposto
Seletivo

SITUAÇÃO
FATURAMENTO
BRUTO

ATUAL
IMP. DEVIDO

SITUAÇÃO
PROPOSTA
FATURAMENTO
IMP. DEVIDO
BRUTO

PROP,

SRF

PROP.

SRF

PROP.

SRF

PROP.

SRF

Combustivels
Energia Elétrica
Telecomunicações
Veículos
Cigarros
Bebidas

26,2
15,0
6,5
26.0
5,8
18.7

27,2
15,1
7,2
21.5
5,1
16,3

10,6
6,0
2,6
13,0
4,6
7,5

10,0
4,3
3,4
8,3
3,9
6,7

32,8
18,8
8,4
26,0
5,8
18,7

34,0
18,9
9,0
21,5
5,1
16.3

16,9
9,8
4,5
13,0
4,6
7,5

16,8
8,1
5,2
8,3
3,9
6,7

TOTAL

98,6

92,4

44,3

36,6

110,5

104,8

56,3

48;8

• Fontes: PETROBRÁS: DNC, ··Departamento Nacional de Combustíveis: DNAEE -Departamento
NaCional ~e Águas e Ener.gia Elétrica: TELEBRAS; ANFAVEA • Associação NaCional dos Fabricante~ de
Veiculos Automotores: Indústrias .Fumagelras; Indústrias fabricantes de bebidas e Sistemas, de
Processamento de dados da' SRF.
',
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3 -AS CRÍTIC4S AO SlSTE1l1A PROPOSTO

1.. MITOS TRIBUTÁRIOS

que-

, ~ Afirma-se·
"os 'princípios tributários básicos são a
; eq9id,a,de' 'e ,a neutralidade econômica, e aponta-se o
Imposto de. RenQa,-.IR como, o imposto, direto e
essepcialmentEr Justo, ou, seja, aquele que não se
transfere ao custo' dos beltS;'e'que faz justiça, sobretudo'
quando adota alíquotas progressivas com o crescimento
dos ganhos 90 contribuinte.
:.
"
'
' .
'
~ C,om a .glob_alizâç?o, p~ssou~se', aind~, ..~ ~~rm~r :.qu~ .'a:
'harmQnJzaçao .tributaria entre palses e", prinCipiO
. ess~~cial.para à integração econômica.
'
~

Na justificação da proposta, que ressalva a
questionam-se, entre outros mitos, senten-ças
, e presunçosas como essas, que inibem a
outras qualidades, mais relevantes para·" que
tributário sirva melhora0 interesse do País.

eqüidade,
definitivas
busca de
o' sistema
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1. MITOS TRIB.UTÁRiaS (cont.)
UMA MELHOR ANÁLISE MOSTRARÁ QUE:
~A

neutralidade econômica não deve servir. para impedir
que se utilize o tributo como indutor da redução
desejada do consumo de alguns bens.

~O

Imposto de Renda, inclusive o da pessoa física,
tambem é transferido para o custo dos bens, sendo pago
pelo consumidor, e e complexo, obscuro, de custosa
coleta e fácil sonegação, além de não ser desonerável na
exportação, o que compromete a sua justiça e a
conveniência da sua preponderância.

~A

progressividade serve mais à desmotivação, à perda
de investimento e à sonegação, do que .à justiça.

~A

harmonização fiscal é apenas um meio de se atingir
objetivos mais facilmentealc;i.nç;lveis por outros modos.

1. MITOS TRisUTÁ·RIOS(cont.)

A falácia do IR ,ser um imposto .direto
~ 'Suponhamos um moinHo' de trigo ond'e'

UrTI

empregado
graduàdo, daqueles que "pagam" Imposto. de Renda', rec~be
um s.alário mensal de, dig~mos, R$1 0.000,00. De acordo com
as. convenções tributárias atúais, o dono da fábrica entrega a
esse empregado R$' 7.5tiô,OO e" recolhe' ao Tesouro os
restailtesR$ . 2.500,00; . como' Imposto de Renda .do
empregado. Naturalmente, eJiUilcorporou ao custo da farinha
o valor de R$ 10.000,00 .que,lhe CI,I~tou,.,not,otal,o. pagam.ento
daquele trabalhador•. Os "~erventes .de salár,o mínimo, ao
com'praremo pão, é qUe pagarão, portanto; os R$2~500,00
que são considerados como Imposto de Renda .. daquele
trabalhador de alto salário.

~ Of,de está

à imposto "direto"?

Março de 1998
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2. AS CRíTICAS USUAIS À PROPOSTA
~É baseado em impostos "em casca.ta", inimigos da produção.
~Não existe em outros países, o que impede integrações econômicas.
~ Tributa

~Muda

o pacto federativo, dando insegurança às unidades federadas.

~Acaba
~Não

a exportação, reduzindo sua competitividade.

com a Federação e a autonomia de Estados e Municípios.

tem a capacidade de arrecadação necessária.

~É regressivo.
~Adota
~Cria

tributos não transparentes.

distorções alocativas.

~ Tributa a atividade produtiva, ao invés de tributar o consumo.
~Concentra a

~Adota

tributação sobre uma base' reduzida.

impostos medievais que impedem a opção de não pagar.

3.AS RAZÕES DAS CRíTICAS
Quem estudar a Proposta com cuidado verá que!
,qua~e t9~as.as críticas afirmam o oposto do .que o i
sistema' fará,. e são fruto do desconhecimento do I .
seu conteúdo, do vezo da tradição, ou da crença I
em mitos como os anteriormente referidos,quando!
I
não objetivam esconder interesses menores. . .
A e.xpo~iÇão de motivos da Proposta abord·a· cada I
t'ópico des'sas críticas, mostrando que somente. a I
c.,ltinia delas tem fundamento, pois, na verdade, ela i
adota impostos que o contribuinte não tem a I
opção de não pagar, o que. ao invés de ser um I'
defeito "medievàl". é um de seus maiores méritos. :
I
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4. OS FATOS REAIS
tHá, de fato, imposto "em cascata" - um único, aliás, o ITF, de efeito
irrelevante nas cadeias produtivas, muito inferior ao dos atuaisimpostos, entre os quais o Cofins, que lhe é duas vezes superior.
t Ainda não existe, organicamente, em outras nações, o que, ao
invés de dificultar a integração econômica, só nos dará vantagem
competitiva, já que a Proposta permite desonerar a exportação de
todos os tributos, diversamente dos sistemas com IR e
Contribuições sobre salários, que não são desoneráveis.
tMuda o pacto federativo, o que qualquer refonna tributária fará, só
que com o objetivo de acabar com a injustiça, fortalecer a
Federação, e garantir a autonomia econômica das suas unidades.
tGera insegurança em alguns Qovemantes quanto à arrecadação,
mas somente pelo desconhecimento da certeza da coleta e da
garantia da sua justa partição.
tAo invés de ser regressivo, obscuro e criar problemas alocativos,
é justo, singelo, claro, e resolve o problema alocativo da atual
concentração de tributos sobre o salário.

4. OS FATOS REAIS

(cont.)

ºª-

• Não existe tributação
produção, mas sim fi! produção,
posto que produt~res e comerciantes são apenas agentes
repassadores de Impostos, sempre autorizados a cobrar
dos seus cons~midores os valores que, a título de tributo,
o governo os obrigue a recolher.

.

• Não concentra os impostos numa pequena base ao tributar
com o Imposto Seletivo alguns poucos ben~ na fonte
produtora. O que faz é apenas atribuir aos produtores
daqueles bens a responsabilidade da coleta e recolhimento
de tributos que repassam aos seus compradores. Como
alguns desses bens, com seus preços acrescidos do
Imposto Seletivo, são insumos para tudo o que se produz e
consome, todos os produtos e serviços também estarão,"
indiretamente, tributados, constituindo-se pois na maior
base tributária que se pode conceber.
'
,

Março de 1998
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5. EXEMPLOS DA FRAGILIDADE DAS CRíTICAS
5.1. É baseado em impostos" em cascata",
inimigos da produção

Como já' se viu, há apenas um imposto "em
cascata", o ITF, de pequeno efeito nas cadeias
de produção, muito inferior ao do Cofins e do
Pis/Pasep, que serão extintos, os quais,
somados,. correspondem a uma alíquota de
quase três vezes a alíquota final do ITF. A
seguinte tabela do trabalho de avaliação
técnica da Proposta feito pelo Prof. João
Rogério Sanson na Universidade Federal do
Rio Grande do Sul, mostra o pequeno aumento
de preço que provoca.
'

5.1. É baseado em impostos" em cascata",
inimigos da produção (cont.).
AUMENTO DE PREÇO DEÇORRENTE DO IMPOSTO SOBRE
TRANSAÇOES FINANCEIRAS

Produtos
Produto de extração vegetal e agropecuária
Produto de extração mineral
Produto da metal-mecânica
Produto da química
Produto da agroindústria
Outros produtos industriais
Construção civil
Margem de comerciali~açã:o e de transporte
,
Serviços
;

Alíauotas
0,25% 0,50%
0,6
1,2
0,6
1,0
0,7
1,0
0,7
1,1
0,8
1,3
0,7
1,2
0,7
1;2
0,6
0,9
0,6
0,9

Fonte: Ricardo L. Garcia, O Imposto Único sobre Transações e a sua repercussão na Economia. '
Porto Alegre, mar/1994. Dissertação (Mestrado em Economia) Curso de Pos-Graduação em
Economia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Orientador: João R. Sanson.
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5.1. É baseado em impostos" em cascata",
inimigos da produção (cont.)

Cálculo elementar mostra que numa cadeia
. econômica utópica, de 15 elos e apenas
20% de valor agregado em cada etapa, a
'incidência do ITF de 0,25% representará
apenas 1,17% sobre o preço final de venda.
ITF

=0,0025 x [1+(1,2) +(1,2)2 +.,,+(1,2)14] I (1,2)15 =0,01168

L

Precisa dizer mais?

----~~

5~2. Não

é adotado,'po'r'éiúfros'paHies, e a globalização

exige sistem'as tributáríos padronizados
, ~ Não há hipótese de sé' padronizarem' os sistemas tributários
'do mundo com os impostos 'tlássiC'O~J atuais.'Primeiro, por
,'cáusa, da diversidade' da' seus ,tipos', e aliéfuotas, aliada às
preferências que a cultura 'de éadapaís' estabelece. Os
EE.UU., por exemplo, têm 'sales' táxes' de pequeno valor, e,
a Europa, IVA de alíquotas elevadas. Segundo, porque o
total da extração fisc'àl chega. a 'yariar, entra os diversos
países, de menos de '1 0% do piE a mais de 60%, conforme o
papel que cada um atribula0' Estado~ .
""
'.. " .
~Ainda que os impostos 'fos'sem: os mesmos, de que
padronização, ou harmonização" que é a palavra da moda,
se estaria falando, em sistemas tão díspares em coleta? E
,para que serve a harmonização, senão para facilitar que se
estabeleça isonomia na carga fiscal do comércio exterior?
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5.2. Não é adotado por outros países, e a globalização
exige sistemas tributários padronizados (cont.)
~ Se

é desse benefício que se fala, o sistema proposto é
insuperável, pois é composto basicamente dos impostos
considerados indiretos, o Seletivo e o ITF, que, além de
terem pequena incidência sobre o preço dos bens, podem
ser totalmente desonerados nas exportações e cobrados
nas importações, pelas regras mundiais de livre comércio,
daquela incidência, calculada
de acordo com o valor
através de matriz insumo- produto.

~Ao

contrário, os impostos que não podem ser desonerados
são o Imposto de Renda e a Contribuição sobre o salário,
ainda predominantes nos sistemas usuais, e que incidem
diferentemente, sem qualquer harmonização, sobre o 'preço
dos bens que cada país exporta, exatamente os impostos
que o sistema proposto substituirá por outros, totalmente
desoneráveis e de baixíssimo custo de coleta.

5.2. Não é adotado por outros países, e a globalizaçã,a
exige sistemas tributários padronizados (cont.)
~A

adoção da uniformidade fiscal interessa apenas aos países
que têm sistemas tributários onerO$OS, elou que impedem, a
desoneração de impostos nos bens que exporta. Convtã~ à
Nação não adotar um sistema tributário econômico, racional,
que só possui tributos desoneráveis, unicamente por, ser
diferenciado dos demais?

~ L1m

país que se prive de um sistema fiscal eficiente e
favorável à desoneração fiscal, em nome da uniformidade, ou
harmonização tributária da integração, faz o mesmo que, se
recusar a utilizar um sistema de transporte eficaz que tenha
disponível, para não ter vantagem competitiva frente a outros
países que com ele participam de uma integráção econômica.

~ Se

os demais países do Mercosul possuírem sistemas
tributários
irracionais,
mas
uniformes,
estaremos
condenados a adotar um igual?
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5.3. Aumenta a tributação nas exportações, com o Imposto
Seletivo sobre energia, reduzindo sua competitividade

o

referido trabalho do Prof. João Rogério 5anson analisa esta
matéria, colocando-a na sua devida dimensão. Observações
singelas também demonstram o absurdo dessa afirmação:

~O

valor total do consumo de energia, já incluído o Imposto
5eletivo-IS, representará 5% do PIS. Assim, mesmo que toda a
energia fosse consumida nas cadeias produtivas, o Imposto
5eletivo-15 sobre ela (± 50% do seu preço de venda), transferido
ao custo dos demais bens produzidos, representaria, em média,
apenas 2,5% dos seus preços de venda. Deduzindo-se o valor
da energia consumida por governos e familias, que não onera a
produção, o custo desse 15 fica ao redor de 1,5%;

~ Os

alegados problemas decorrentes de alguns poucos be~s
consumirem muita energia na sua produção não existem, ou, se
existem, é em raros casos, e com fácil solução, até pela redução
da alíquota do Imposto 5eletivo-15 prevista nessa hipótese;

5.3. Aumenta a tributação nas exportações, com o Imposto
Seletivo sobre energia, reduzindo sua competitividade (cont.)
~ O valor do Imposto de Renda e da Contribuição sobre a.

Folha, que o sistema proposto elimina, e que hoje é
transferido ao custo dos bens exportados, dá uma incidência
muito superior ao valor daquele 15;
~

Apenas os 2,65% da soma do Cofins e Pis/Pasep, mesmo
sem contar o efeito cascata, equivalem a quase o dobro do
referido 15;

~ Os preços de energia industrial, em

1992, na Grã-Bretanha,

Alemanha, Itália e Japão, foram, respectivamente, superiores
aos do Brasil em, 95%, 135%, 190% e 30l}%. Como se pode
afirmar que um aumento do preço daquele insumo, de 25%,
ou mesmo que seja de 40%, ainda mais sendo para substituir
outros impostos, impede a competitividade dos nossos
produtos com os daqueles países?
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5.3. Aumenta a tributação .nas exportações, com o Imposto
Seletivo sobre energia, reduzindo sua competitividade (cont.)
~ Mais

incrível ainda é que o Seletivo, além de ter incidênciamenor sobre o preço dos bens do que o Imposto de Renda e
a Contribuição sobre a folha, sendo, diversamente desta,
considerado um imposto indireto, pode ser desonerado nas
exportações pelas regras de comércio internacional, com
absoluta segurança e singeleza, como se verá, inclusive por
mecanismos de ressarcimento, conforme assegurado pelo
sistema.

~Aliás,

hoje, pela lei 9.363/96, até o Cofins, considerado o mais
'terrível' imposto em cascata, mesmo sem haver uma correta
determinação da sua incidência sobre o custo dos bens, é
ressarcido ao exportador, fato qU,e não se aplica ao IR, por
ser considerado imposto 'direto', ainda que, inúmeras vezes,
seu valor seja determinado pelo faturamento, de forma
exatamente igual ao temível Cofins.

5.3. Aumenta a tributação nas exportações, com o Imposto
Seletivo sobre energia, reduzindo sua competitividade (cont.)
~ Há,

no sistema, dispositivos que, além de desonerar a
exportação de qualquer tributo, fazem incidir na importação
os mesmos impostos que agravam os bens aqui produzidos,
estabelecendo, assim, uma perfeita isonomia de tratamento
no nosso comercio exterior, que protege a produção nacional
da discriminação fiscal.

~ Isto

dará ao Brasil grande vantagem competitiva em relação à
maioria dos países, os quais possuem nos seus .sistemas
tributários o IR e contribuições sobre os salários que, como
se sabe, não são desoneráveis nas exportações.

~ Esses

dispositivos estão no seguinte art. 153, redigidos em
estrita consonância com a legislação do GATT, firmada nos·
acordos da "Rodada Uruguay", e demais disposições
regulamentares dos organismos internacionais de comércio.
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5030 Aumenta a tributação nas exportações, com o Imposto
Seletivo sobre energia, reduzindo sua competitividade (cont.)
Art. 153. Integram o Sistema Tributário Nacional os impostos sobre:
I - movimentação financeira "0 (ITF)
11 - produção, circulação, distribuição, consumo .. (Seletivo e/ou IVA)
0

§ 4° O imposto previsto no inciso 11:
IV - poderá ser pago com o crédito assegurado ao exportador, nos
termos do § 5°, deste artigo;
§ 5.° Os impostos previstos nos incisos I e 11 terão as respectivas
repercussões financeiras sobre os preços dos produtos, sejam
bens ou serviços, calculadas através de matriz insumo - produto
estabelecida em conformidade com metodologia aceita por
organismo internacional de comércio, com vista a determinar as
alíquotas do imposto de que trata o inciso 11 a serem aplicadas
sobre os bens e serviços importados, e, também, o crédito que será
assegurado ao exportador para compensar o correspondente valor
da repercussão financeira embutido no custo do bem ou serviço
que exportar para o exterior.
',\, ./.

"

Sala das Sessões. em L.. \

. 4 -

de

•
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Deputado 1.:uis Roberto Ponte

de 1998.
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 587, DE..1998
(00 Sr; Luis Roberto Ponte e outros)
Acrescenta . três parágrafos ao art.
79., do capítulo 11, do título 11, da Constitui.
ção Federal, para. incluir mais um direito
dos trabalhadores.
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não representa os maiores gastos, consumiam-se,
em 1996, R$2.135 bilhões, mais de três vezes o. que
gastou a Câmara de Deputados.
Muito em decorrência da atual legislação, estima-se que esteja na atividade informal, com todas
as conseqüentes seqüelas, quase metade do número de trabalhadores brasileiros na atividade formal.

As mesas da Câmara dos Deputados e do SeA complexidade de comprovação do cumprinado Federal, nos termos do § 3!! do art. 60 da
mento de direitos trabalhistas que apenas repreConstituição Federal, promulgam a seguinte emenda
sentam salários indiretos, consignados na legislação
ao texto constitucional:
com a finalidade de proteger o trabalhador, serve
Art. 12 Acrescentem-se três novos parágrafos,
":Iais para estabelecer um terrível contenCioso judi~
o 29., o 3!! e o 49., ao art. 79. da Constituição Federal,
clal e para promover a cizânia entre empregados e
com a seguinte redação, renumerando-se o parágraempregadores do que para assegurar benefícios
fo único para § 19.:
àqueles.
.
Art. 79. ...
No Brasil, ingressam na justiça do trabalho,
§ 29. É livre o trabalhador para escolher relação
anualmente, mais de 2,5 milhões de ações trabalhisde emprego em que a remuneração seja exclusivatas, enquanto que, no Japão, o total de reclamações
desse tipo que ingressam na justiça comum, porque
mente por hora efetiva de trabalho, substituindo os
lá não há justiça do trabalho, é de pouco mais de um
direitos previstos nos incisos I, VIII, IX, XIV, XV, XVI,
XVII, XIX, XXI e XXIII pelo direito ao acréscimo na
mil. Em todos ospaíses razoavelmente organizados,
a desproporção de reclamatórias trabalhistas, em reremuneração da hora trabalhada, de no mínimo 60%
(sessenta por cento).
' f a ç ã o ao Brasil, é abismal. Será que se concentrou
§ 3!! Ao trabalhador que estiver com relação de
nos brasileiros uma espécie de má índole, que faz
com que seus empresários desejem sempre subtrair
emprego conforme o previsto no parágrafo anterior
será assegurado:
'
direitos de seus colaboradores, ou será a indústria
I _ salário mínimo horário correspondente ao
da reclamatória, sustentada por uma legislação resalário mínimo horário nacional acrescido de 60%
tróg~~da, que, injustamente, nos faz parecer uma
(sessenta por cento);
raça de canalhas, que é o objetivo que merece quem
11 - repouso semanal não remunerado, prefelogra o trabalhador?
rencialmente aos domingos;
Mais grave ainda é a redução dos empregos
111 - gozo de férias anuais não remuneradas·
que estas incertezas e incomodações provocam.
IV - piso salarial da categoria, se houver, i~'úal
. 'Precisamos substituir a idéia da luta de classes
ao piso estabelecido para os trabalhadores com relapelo novo paradigma do entendimento e da parceria
h?je já tão valorizado pelos empregadores, tão difun:
ção de emprego que inclua os direitos a que se referem os incisos mencionados no § 29., acrescido de
dldo em todos os programas de qualidade empresarial e tão indispensável para o "crescimento da em60% (sessenta por cento).
§ 49. Lei complementar poderá estabelecer o dipresa quanto para o aumento de ganhos do trabaIhador e sua satisfação pessoal no trabalho.
reito do trabalhador escolher relação de emprego
que substitua, por aumento da remuneração, parte
É preciso eliminar o preconceito, estabelecido
na lei, de que o trabalhador brasileiro é um ser hidos direitos a que se referem os incisos mencionapossuficiente, incapaz de pactuar livremente uma redos no § 29., devendo, para cada conjunto de direitos
passíveis de substituição, fixar os correspondentes
lação de emprego da forma como entender mais
acréscimos mínimos na remuneração, ressalvado o
conveniente para si próprio.
disposto no § 3!!, utilizando-se, porém, para os
Achamos que a maneira mais adequada para
se atingir esse objetivo é introduzir no art. 72 da
acréscimos mencionados nos seus incisos I e IV, os
valores dos acréscimos referidos neste parágrafo.
Constituição um novo parágrafo, concedendo mais
Justificação
~m direito ao trabalhador, qual sejB; o de ele poder,
livremente e a seu critério, substituir as remunerações de alguns direitos (apenas as remunerações),
A legislação trabalhista tem provocado um fancorrespondentes a quase todos os atuais salários intástico desperdício de energia humana e de recursos
diretos, tais como pagamento de férias, de adiciofinanceiros. Apenas com a justiça do trabalho, que
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nais de..insalubrida.de e periculosidade, de acrésclmos para horas extras e de trabalho noturno de décimo terceiro salário, de feriados, de aviso prévio, de
repouso remunerado, por um aumento mínimo, no
seu salário, de 60%.
Desta forma, as únicas demandas econômicas
possível de serem levadas à justiça por quem optar
por esse direito serão pelo não recolhimento do
FGTS, que ficará mantido, e pelo não pagamento do
número correto de horas trabalhadas, o que significa
dizer que o nível de reclamações, quanto ao cumpri":lento do contrato de trabalho, cairá a números próxlmos de zero, sem suprimir o trabalhador o recebimento de todos seus antigos ganhos indiretos, que
passarão a ser pagos de forma mais lógica, clara, e
até, ampliada, através do valor da hora trabalhada, o
~u~' ~I.ém do mais, permitirá rapidez na prestação
JUrisdicional dos outros direitos.
Pretende-se, com os novos dispositivos, apenas
adicionar mais um direito ao trabalhador, qual seja, o
de ele poder exercer a sua vontade e a sua liberdade
para optar por substituir alguns direitos que ele não va.
lonza ou cujo cumprimento custa muito mais a quem
os paga do que o que a ele é entregue, por outros que
tragam melhoria à sua qualidade de vida, ou que lhe
pareçam mais convenientes para si próprio.
as benefícios cujo direito de substituição pretende-se dar ao trabalhador implicam grande despesa para os agentes econômicos que não se transfere para os supostos beneficiados, e é exatamente o
questionamento sobre o seu cumprimento a grande
causa do gigantesco contencioso judicial na área trabalhista, alimentador da luta de classe, e uma grande fonte de desperdícios de energia humana e de recursos de toda a sociedade.
A proposta objetiva transferir o valor dessa inútil e perniciosa despesa para a remuneração do trabalhador, ao mesmo tempo em que busca a construção do novo paradigma do entendimento, da participação e da cooperação nas relações ligadas ao trabalho.
Por isto pedimos o apoio dos senhores parlamentares para a análise e, se como nós, vierem a
entender que a proposta é de grande interesse para
os trabalhadores e o País, o seu voto, no momento
oportuno.
Sala das Sessões, 25 de março de 1998. Deputado Luis Roberto Ponte.
PROJETO DE LEI N24.329, DE 1998
(Do Sr. Aloysio Nunes Ferreira)
Revoga os parágrafos 12 e 22 do art.
6ll da Lei n!l6.650, de 23 de maio de 1979,
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que cria ·a Secretaria de Comunicação
Social~

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Ficam revogados os parágrafos 12 e 22
do art. 62 da Lei n2 6.650, de 23 de maio de 1979.
.Art. 2:!! Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
A Constituição Federal, no capítulo da Ordem
Econômica e Financeira diz, no seu art. 173, que a
ordem econômiéa é fundada na livre iniciativa e que
a exploração direta da atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse público.
A Lei n2 4.680/65 e seu regulamento - Decreto
n2 57.690/66 - dizem que "as atividades daqueles
que em caráter regular e permanentemente exercem
funções artísticas e técnicas através das quais estuda-se, conce~e-se, executa-se e distribui-se propaganda serão executadas por Agência de Propaganda".
E Agência de Propaganda "é a pessoa jurídica
e~p.eci~lizada nos métodos, na arte e na técnica pubhcltános, que, através de profissionais a seu serviço, estuda, concebe, executa e distribui propaganda
aos veículos de divulgação, por ordem e conta de
clientes anunciantes, com o objetivo de promover a
venda de mercadorias, produtos e serviços, difundir
idéias ou informar o público a respeito de. organizações ou instituições a que servem".
Está claramente definido o escopo, a abrangência e a competência para o exercício de acordo
com a legislação do direito privado brasileiro das
funções concernentes às atividades publicitária~. Em
nenhuma hipótese pode a ação publicitária ser enquadrada nas exceções previstas do art. 173 da C.F.
Impende reconhecer, pois; que apenas as
agências de publicidade, enquanto pessoas jurídicas
regularmente constituídas, acham-se' habilitadas a
prestar os serviços técnicos de propaganda, dos
quais a publicidade legal não é nada mais do que
espécie do gênero, a teor dos mandamentos' legais
antes mencionados.
Os dispositivos que ora propomos sejam revogados visaram, de forma equívoca e oblíqua, equiparar a extinta Empresa Brasileira de Notícias (suc~dida p~rc~almente por mero decreto pela Radiobrás)
às agencias de propaganda. A própria natureza pública e os objetivos dessas entidades (a extinta e a
remanescente) demonstram a impossibilidade legal
e conceitual dessa pretendida e forçada equipara-
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ção. Ademais, no momento em que vige, com todo a
força, o Programa Nacional de Desestatização, de
que trata a Lei n2 8.031, de 12 de abril de 1990, com
inequívocos benefícios para o País, a manutenção
dessa anomalia legal e doutrinária não se justifica.
Finalmente, acresce salientar que, embora seja
esse um argumento menor do ponto de vista conceitual, se a inclusão dos preceitos legais aqui contestados visaram a uma vantagem financeira para o Poder Público quanto cliente, esse eventual e tênue benefício se dissipou com' a edição do Decreto n2
2.262 de 26-6-97, que desregulamentou a atividade
publicitária, ensejando que o Poder Público negocie
diretamente com as agências de propaganda, a quaIidade dos serviços que deseja e sua renumeração.
Por tudo isso, estamos propondo aos eminentes Parlamentares integrantes dessa Casa o presente projeto de lei, esperando que ele venha a ser discutido, aprimorado e aprovado.
Sala das Sessões, 25 de março de 1998. _
Deputado Aloysio Nunes Ferreira.
REQUERIMENTO DE TRANSFORMAÇÃO
DA SESSÃO PLENÁRIA DA CÂMARA
EM COMISSÃO GERAL N!! , DE 1998
(Do Sr. Aldo Arantes e Líderes Partidários)
. Solicita que seja transfonnada a Sessão Plenária da Câmara dos Deputados em
Comissão Geral, para deba"er a situação
dos micro e pequenos empresários urbanos e rurais.
Senhor Presidente,
Os Líderes dos Partidos e Blocos Parlamentares, abaixo-assinados, com base no artigo 91 do Regimento Interno desta Casa, vêm, perante a Vossa
Excelência, requerer a transformação da Sessão
Plenária desta Casa em Comissão Geral, para debater a situação das micro e pequenas empresas urbanas e rurais, duramente afetadas pela atual política
econômica.

parte delas dirigem suas atividades como fomecedoras dessas primeiras.
Os pequenos e micro empresários ligados ao
setor do comérci.o enfrentam o drama da inadimplência e dos juros altos, vendo-se, a cada dia, mais endividados junto às instituições financeiras, as quais
alimentam-se dos juros exorbitantes drenando todo
o esforço dos setores produtivos do País.
As pequenas e micro empresas respondem por
21% do Produto Interno Bruto e 48% do produto nacional. Representam 98% dos estabelecimentos comerciais e são responsáveis por 60% dos empregos
gerados no Brasil. Portanto, as medidas implementadas pelo Governo Federal, a exemplo do Fácil, do
Simples e do Fundo de Aval do BNDES são importantes para suprimir muitos obstáculos de ordem burocrática que impede sua dinamicidade, mas são incapazes de resolver o problema do fechamento de
dezenas de milhares de pequenos empreendimentos.
Também não é diferente a situação dos pequenos produtores rurais, totalmente descapitalizados e
sem conseguir comercializar sua produção. As importações de vários produtos, com preços subsidiados pelos governos de seus países, aniquilam qualquer possibilidade de competitividade. Sem condições de produzir e enfrentar a concorrência externa,
pequenos produtores e os trabalhadores rurais desempregados migram às cidades na ilusão de conseguir dias melhores.
Diante desses fatos, que vêm levando ao colapso desse importante setor da economia nacional,
urge debater os problemas com os seus setores representativos e com o Governo Federal, para que se
busquem medidas urgentes na correção da política
econômica, que imensos prejuízos tem produzido
aos que são a mola propulsora do desenvolvimento
econômico em nosso País.
Sala das Sessões, 25 de março de 1998. Deputado Aldo Arantes e líderes.
INDICAÇÃO N2 1.220, DE 1998
(Do Sr. De Velasco)

Justificação
A atual política econômica do Governo Federal
estribada na abertura da economia às empresas estrangeiras, no câmbio sobrevalorizado e nas taxas
de juros altos têm levado a paralisação da economia
nacional, com a conseqüente destruição do parque
produtivo, trazendo prejuízos incalculáveis à Nação.
. A diminuição da atividade produtiva das grandes empresas nacionais provoca efeitos devastadores nas micro e pequenas empresas, onde grande
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Sugere ao Poder Executivo o envio
de projeto de lei criando o Centro de
Orientação e Desenvolvimento Religioso
e Social.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1.2 do Regimento Intemo da Câmara dos Deputados, sugiro ao Poder Executivo o encaminhamento, ao Congresso Nacio-
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11aI, de projeto de lei sobre matéria de sua iniciativa
exclusiva, dispondo sobre a criação de "Centro de
Orientaç&o e DesenvoMrnento Religioso e Social,
aglutinando as pessoas envolvidas nas atividades
religiosas e de assistência social, independente de
credo ou de denominação, com a finalidade de levar
aos presidiários, doentes, idosos e jovens a palavra
da fé e a assistência aos necesSitados.
Para alcançar esses objetivos, propomos que a
estrutura do centro contemple, no mínimo, os setores
de capelania, responsável pela assistência religiosa
em 'presídios, quartéis, escolas, hospitais, sanatórios,
asilos, orfanatos, creches, etc.; jurídico, para prestar
esse tipo de atendimento à população carente; e 50cial, para assistência ao menor, ao idoso e ao deficiente físico.
Esta iniciativa reproduz, no âmbito federal, projeto
de lei do Deputado Estadual Luiz Novaes acolhido pela
Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro.
Assim sendo, .reitero a sugestão, de inegável aIcance social e humanitário, na certeza de que o Congresso Naciol1al apoiará de forma unânime tal iniciativa.
Sala das Sessões, 25 de março de 1998. Deputado De Velasco.
REQUERIMENTO
(Do Sr. De Velasco)

Requer o encaminhamento de indicação sugerindo ao Poder Executivo o envio
de projeto de lei sobre matéria de sua iniCiativa exclusiva.

.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Ex!!, nos termos do art. 113, inci-.
80 I e § 1.2 do Regimento Interno, o encaminhamento
da indicação anexa, a.qual sugere ao poder Executivo o envio de projeto de lei dispondo sobre a criação
de Centro de Orientação e Desenvolvimento Religio:
80 e Social.
'
..
Sala das Sessões, 25 de março de 1998. Deputado De Velasco.
INDICAÇÃO.N21.220, DE 1998
(Do Sr; De Velasco).

Suger~

ao Poder Executivo o envio
de projeto de lei criàrid.o o Centro de
Orientação e Desenvoh'imento Religioso
e Social.
Excelentíssimo .Senhor Preside~te da República,
Nos termos do art. 113, incl§oJ.e § 1.2 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, sugiro ao
Poder Executivo o encaminhamento, ao Congresso
Nacional, de projeto de lei sobre:~matéria de sua ini-
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ciativa exclusiva, dispondo sobre a criação de Centro de Orientação e Desenvolvimento Religioso e Social, aglutinando as pessoas envolvidas nas atividades religiosas e de assistência social, independente
de credo ou de denominação, com a finalidade de levar aos presidiários, doentes, idosos e jovens a palavra da fé e a assistência aos necessitados.
Para alcançar esses objetivos, propomos que
a estrutura do Centro contemple, no mínimo, os
setores de capelania, responsável peljl assistência
religiosa em presídios, quartéis, escol~s, hospitais,
sanatórios, asilos, orfanatos, creches etc.; jurídico,
para prestar esse tipo de atendimento à população
carente; e social, para assistência ao menor, ao
idoso e ao deficiente físico.
Esta iniciativa reproduz, no âmbito federal,
projeto de lei do Deputado Estadual Luiz Novaes
acolhido pela Assembléia Legislativa do Estado do
Rio de Janeiro.
Assim sendo, reitero a sugestão, de inegável
alcance social e humanitário, na certeza que o Congresso Nacional apoiará de forma unânime tal iniciativa.
Sala das Sessões, 25 de março de 1998. Deputado De Velasco.
REQUERIMENTO
(Do Sr. De Velasco)
Requer o encaminhamento de indicação sugerindo ao Poder Executivo o
envio de projeto de lei sobre matéria de
sua iniciativa exclusiva.
Senhor Presidente,
Requeiro a V. E~, nos temos do·art. 113, inciso I e §1 2 do Regimento Interno, o encaminhamento
da indiCação anexa, a qual suger~ ao Poder Executivo o envio de projeto de lei dispondo sobre a criação
de Centro de Orientação e Desenvolvimento Religioso e Social.
$ala das Sessões, 25 de março de 1998. Deputado De Velasco.
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N•.2 ,DE 1997
(Do Sr. Nélson Harter)
Dá nova redação ao art. 185 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:
'
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Artigo único. O art." 185 da Constituiç~o Federal
passa a vigorar com a seguinte redação:
-Art. 1~5. São insuscetíveis de desapropriação
para fins de 'reforma agrária:
I - a pequena a média propriedade rural, assim
definida em lei, desde que seu proprietário não possua outra;
1\ - a propriedade produtiva;·
111 - as áreas cobertas com floresta ombrófila
densa atlântica, nativa ou regenerada.
Parágrafo único. A lei garantirá tratamento especial à propriedade produtiva e fixará normas para
o cumprimento dos requisitos relativos à sua função
social:
Justificação

O meio ambiente, antes somente contemplado
na esfera da legislação ordinária, teve, por sua indiscutível importância, as linhas básicas norteadoras de
sua proteção fixadas pela Carta Magna de 1988.
Com efeito, foi a -Constituição Cidadã- que, pela primeira vez, dedicou um inteiro capítulo, o de n.2 VI,
ao tema Meio Ambiente, dispondo logo de início, em
seu artigo 225, que:
-Todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade
de vida, impondo-se ao poder público e à
coletividade. o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.Direito de usufruir de um meio ambiente'ecologicamente equilibrado, é dever de todos defender e
preservar esse bem essencial à vida. Proteger a fauna e a flora, vedando as práticas que coloquem em
risco sua função ecológica e provoquem a extinção
de espécies vegetal e animal, passou a ser uma obrigação, um dever cívico, uma imposição social inarredável, porque premissa básica do bem-estar das
gerações presentes e futuras.
Nessa mesma esteira preservacionista, a
Constituição impôs condicionamentos e restrições
em vários campos da atividade humana. Assim foi,
por exemplo, na área da exploração mineral, de recursos hídricos, de produção industrial e de energia
e, também, na área da produção primária, vale dizer,
da produção agrosilvopastoril. E é neste setor produtivo, o rural, que vemos grandes agressões ao meio
ambiente, com prejuízos quase sempre irreparáveis
ao patrimônio ecológico.
Leis ambientais reguladoras das atividades
rurais as temos, talvez até em excesso. Falta-nos
uma efetiva fiscalização. Leis apenadoras dos cri-
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mes ambientais, também. Falta-nos sua efetiva aplicação. Em síntese, nosso ordenamento jurídico,
nesse campo,' dispõe de todos os instrumentos necessários a promover uma perfeita internação entre
a atividade produtiva primária e a preservação ambiental.
Não estamos, aqui, pretendendo a prevalência
da preservação sobre a produção. Neste tema, por
si só polêmico, impõe-se uma grande dose de moderação e equilíbrio. De bom senSo para que a produção do crescimento econômico e, pro conseguinte,
do bem-estar social se faça, efetivamente, em harmonia com a mãe natureza.
Determinadas áreas do território nacional,
como a mata atlântica, por exemplo, por abrigarem, em seus remanescentes trechos de floresta,
biodiversidade talvez maior que ,a Amazônia grau
de endemismo não igualado em todo o planeta,
devem ser objeto de proteção especial por parte
dos poderes constituídos. Proteção especialíssima', diríamos, tendo em vista que essa região, de
terras fertilíssimas, vem sendo objeto da ação predadora do MST que, à guisa de forçar o Governo a
atender suas reivindicações, invadem áreas protegidas ou com manejo sustentado previsto, praticando o corte raso, num total desrespeito ao direito de propriedade e às leis ambientais vigentes.
Diant~ do fato consumado, da invasão não contida
e da reintegração de posse não conseguida pela
ineficiência dos poderes públicos, não resta ao Poder Executivo senão a desapropriação e o subseqüente assentamento dos invasores.·.E, aí, a depredação continua, solta e desbragada, ofensiva à
natureza e ao direito dos cidadãos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.
Daí, porque a nossa proposta de emenda à
Constituição. Entendemos que, pela importância da
mata atlântica, já evidenciada, não devam as terras
por ela cobertas serem objeto de desapropriação
para reforma agrária, considerando que os métodos
ainda hoje usados pelos agricultores assentados
para produção dos alimentos básicos não se coadunam com a prática do manejo sustentado indicado
para a mata atlântica.
Por todo o exposto, conto com o apoiamento
de meus nobres Pares.
Sala das Sessões, 25 de março de 1997. Deputado Nélson Harter.
PROJETO DE LEI N2 4.330, DE 1998
(Do Sr. Moisés Lipnik)
Institui o auxílio financeiro de um
salário mfnimo para as famílias carentes.
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o Congresso Nacional decreta:
Art. 1-2 Fica instituído o auxílio - financeiro de
um salário mínimo às famílias comprovadamente carentes.
Art. 22 Para os efeitos desta Lei, família carente
é aquela com rendimento mensal inferior a um salário mínimo.
Art. 32 O auxílio financeiro de que trata esta Lei
será custeado com recursos da Seguridade Social.
Art. 42 Esta lei entra em vigor na data de sua
pub1icação.
Justificação
É inegável a situação de empobrecimento com
que se deparam as famílias brasileiras, em decorrência
das medidas econômicas necessárias à estabilização,
que têm provocado uma queda no nível de empregos
nos diferentes ramos da atividade produtiva.
O quadro social tem se mostrado mais desalentador quando consideramos a realidade do desemprego no seio das famílias, a minar os meios indispensáveis a uma sobrevivência digna.
Já em 1993, estudo realizado pelo Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, sob o título de
-Mapa da Fome-, demonstrou que 32 milhões de brasileiros viviam em condições de indigência, abaixo da
linha da pobreza, o que nos faz acreditar que esse número se situa hoje em patamares ainda maiores.
Nessa situação, mais e mais crianças são compelidas a buscar nas ruas alguma forma de ajuda
material, alijadas dos direitos fundamentais à educação, à saúde e à convivência familiar.
Tal conjuntura está a exigir do poder público,
além das ações concernentes à geração de emprego e renda, a instituição, em caráter emergencial, de
um auxílio financeiro, no valor de um salário mínimo,
às famílias que se encontram na absoluta miséria,
de modo que se possa minorar as agruras de grande
parte da população brasileira.
Essas as razões pelas quais confiamos no
apoio dos ilustres Pares para a aprovação deste
Projeto de Lei.
Sala das Sessões, 25 de março de 1998. - Deputado Moisés Lipnik.
Sr. Presidente,
Nos termos do § 2.2 do art. 132 do Regimento
Interno, requeremos que seja ouvido o Plenário, em
grau de recurso, sobre o mérito do PL n2 708/95.
Sala das Sessões, 25 de março de 1998. Moacyr Andrade - Wagner Nascimento - Júlio
Redecker - José Carlos Aleluia - Ibrahim Abi Ackel - Herculano Anghinetti - Ari Magalhães Ademir Cunha - Osvaldo Coêlho - Silvio Abreu.
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 588, DE 1998
(Do Sr. Elias Murad e outros)
Institui adicional ao I~posto sobre
Produtos Industrializados incidente sobre
bebidas alcoólicas e sobre tabaco e seus
derivados.
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. 12 O montante do Imposto sobre Produtos
Industrializados, incidente sobre bebidas alcoólicas e
sobre tabaco e seus derivados, será cobrado com
acréscimo de cinco por cento.
Art. 22 A arrecadação relativa ao acréscimo referido no artigo anterior será destinada integralmente
ao Fundo Nacional de Saúde, para financiamento
das ações e serviços de saúde.
Justificação

É de pleno conhecimento da sociedade que a
verba destinada ao financiamento da saúde revelese sempre insuficiente. Em conseqüência, os serviços públicos relativos à saúde são deploráveis, e deterioram-se cada vez mais. A população carente é
obrigada a suportar imensas filas e a sujeitar-se a
atendimento precário.
Por outro lado, constata-se que significativa
parcela das enfermidades que assolam a população
deriva do uso do tabaco e das bebidas alcoólicas.
Ninguém ignora que o fumo produz doenças cardíacas ~ câncer (principalmente nos pulmões), enquanto o uso abusivo do álcool é responsável por várias
espécies de câncer, além de outros males irreversíveis (como a cirrose). Assim, o Poder Público é
obrigado a realizar imensos gastos para amenizar os
malefícios que esses tóxicos fazem às suas vítimas.
Por esse motivo, nada mais razoável que se
exija dos usuários desses produtos uma colaboração
financeira para atender aos gastos que eles próprios
ocasionam aos cofres públicos.
A Proposta de Emenda Constitucional que estamos apresentando tem justamente essa finalidade.
Ao instituir um pequeno adicional ao Imposto sobre
Produtos Industrializados incidente sobre bebidas alcoólicas e sobre tabaco e seus derivados, garante
um incremento de receita que beneficiará óFundo
Nacional de Saúde. Além disso, a existência desse
encargo tributário adicional será um constante alerta,
ajudando na conscientização dos usuários.
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A proposição tem, portanto, caráter financeiro e
educacional, além de colab.orar na implantação de
justiça social, fazendo com que os responsáveis por
doenças que seriam evitáveis participem, em maior
grau, no financiamento dos gastos públicos decorrentes dessas moléstias.
Em face do exposto, 'estou certo de que a Pro'posta de Emenda Constitucional será acolhida pelos
ilustres Membros do Congresso Nacional.
Sala das Sessões, 25 de março de 1998. - Deputado Elias Murad.

e da segurança de estar acompanhada de alguém
de sua confiança. .
É nossa justificativa.
Sala das Sessões, 25 de março de 1998. - Deputado Raimundo Santos.
VII - Encerramento
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)COMPARECEM MAIS OS SENHORES:
Pernambuco

PROJETO DE LEI N24.331~DE 1998
(Do Sr. Raimundo Santos)

José Mendonça Bezerra - PFL; Salatiel Carvalho - PPB; Sílvio Pessoa - Bloco - PMDB.

Altera a Lei n2 à.069190 de 13 de julho de 1990, Estatuto da ~ Criança e do
Adolescente, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.2 Ao art. 52 da Lei n2 8.069, de 13 de julho
de 1991, Estatuto da Criança e do Adolescente,
acrescente-se parágrafo úr.ico, nos seguintes termos:
Art. 52
.
Parágrafo único. O exercício dos direitos definidos nesta lei assegura-se pela ação de autoridades
legais e acompanhamento do menor até 14 anos,
por seus pais ou responsáveis nos locais em que devam receber tratamento prioritário, inclusive em hospitais de todo tipo.
Art. 2.2 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
Muitos dos direitos inscritos no Estatuto da
Criança e do Adolescente, que tem sofrido várias
modificações, têm sido mantidos como letra morta.
Por um lado não há personalização das obrigações
relativas aos direitos que seriam supostamente assegurados.
Outros sequer estão manifestos com clareza
no texto da lei. Um desses é a absoluta necessidade
que tem o menor de 14 anos de estar acompanhado
em hospitais, postos de saúde e repartições da administração.
Este projeto pretende ao menos fixar essa necessidade e tentativa de garantia de direito do menor
de fazer-se acompanhar de seus pais ou responsáveis quando está hospitalizado, o que hoje as administrações hospitalares rejeitam sistematicamente.
Justamente quando a criança está doente é
que se sente mais necessitada de amparo e carinho

Alagoas
José Thomaz Nonô PSDB; Moacyr Andrade PPB.
Sergipe
José Teles - PPB; Marcelo Déda - Bloco - PT;
Messias Góis - PFL; Pedro Valadares - PSB.
Bahia
José Rocha - PFL; Leur Lomanto - PFL; Luís
Eduardo - PFL; Luiz Braga - PFL; Luiz Moreira - PFL;
Manoel Castro - PFL; Márió Negromonte - PSDB; Nestor Duarte - PSDB; Pedro lrujo - Bloco - PMDB; Prisco
Viana - PPB; Roberto Santos - PSDB; Roland Lavigne
- PFL; Sérgio Cameiro - BloGo - PDT; Severiano Alves
- Bloco - PDT; Simara Ellery...:.. Bloco - PMDB.
Minas Gerais
Joana Dare - Bloco - PT; José Rezende PPB; José Santana de Vasco!,\cellos - PFL; Lael Varella - PFL; Leopoldo Bessone - PTB; Márcio Reinaldo Moreira - PPB; Marcos Lima - Bloco - PMDB;
Maria Elvira - Bloco - PMDB;,.Mário de Oliveira PPB; Maurício Campos - PSDB; Mauro Lopes - Bloco - PMDB; Nárcio Rodrigues - PSDB; Neif Jabur Bloco - PMDB; Nilmário Miranda - Bloco - PT;
OdeImo Leão - PPB; Osmânio Pereira - PSDB;
Paulo Delgado - Bloco - PT; p'aulo Heslander PTB; Philemon Rodrigues - PTB; Raul Belém - PFL;
Roberto Brant - PSDB; Romel Anízio - PPB; Ronaldo Perim - Bloco - PMDB; Sandra 8tarling - Bloco ?T; Saraiva Felipe - Bloco - PMDB; Sérgio Miranda
- Bloco - PCdoB; Silas Brasileiro - Bloco - PDT; Sílvio Abreu - Bloco - PDT.
Espírito Santo
Luiz Buaiz - PL; Luiz Durão - PFL; Marcus Vicente - PSDB; Nilton Baiano - PPB; Rita Camata "Bloco - PMDB; Roberto Valadão - Bloco - PMDB.
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Rio de Janeiro

Santa Cararina

Laprovita Vieira - PPB; Laura Carneiro PFL; Lima Netto - PFL; Lindberg Farias - PSTU;
Márcia Cibilis Viana - Bloco - PDT; Márcio Fortes - PSDB; Maria da Conceição Tavares - Bloco - PT; Milton Temer - Bloco - PT; Miro Teixeira - Bloco - PDT; Moreira Franco - Bloco PMDB; Osmar Leitão - PPB; Paulo Feijó PSDB; Roberto Campos - PPB; Roberto Jefferson - PTB.; Ronaldo Cezar Coelho - PSDB; Ronaldo Santos - PSDB; Rubem Medina - PFL;
Sérgio Arouca - PPS; Simão Sessim - PPB.

Mario Cavallazzi - PPB; Milton Mendes - Bloco-PT; Paulo Bauer - PFL; Paulo Bornhausen PFL; Paulo Gouvea - PFL; Serafim Venzon - BlocoPDT.

São Paulo
Ary Kara - PPB; José Machado - Bloco-PT;
José Pinotti - PSB; Jurandyr Paixão - PPB; Koyu lha
- PSDB; Larnartine Posella - PPB; Luciano Zica - Bloco-:PT; Luiz Eduardo Greenhalgh - Bloco-PT; Luiz
Gushiken - Bloco-PT; Luiz Maximo - PSDB; Maluly
Netto - PFL; Marcelo Barbieri - Bloco-PMDB; Marta
Suplicy - Bloco-PT; Mauricio Najar - PFL; Nelson Marquezelli - PTB; Paulo Lima - PFL; Pedro Yves - PPB;
Ricardo Izar - PPB; Robson Tuma - PFL; Salvador
Zimbaldi - PSDB; Silvio Torres - PSDB.

Rio Grande do Sul
Luís Roberto Ponte - Bloco-PMDB; Luiz
Mainardi - Bloco-PT; Matheus Schmidt - BlocoPDT; Miguel Rossetto - Bloco-PT; Nelson Harter
- Bloco-PMDB; Nelson\ Marchezan - PSDB;
Odacir Klein - Bloco-PMDB; Osvaldo Biolchi PTB; Paulo Ritzel - Bloco-PMDB; Renan Kurtz Bloco-PDT.
DEIXAM DE COMPARECER OS SENHORES:

Pará
Nícias Ribeiro - PSDB.

Amazonas
Alzira Éwerton - PSDB; Átila Lins - PFL

Rondônia
Emerson Olavo Pires - PSDB.

Acre

Mato Grosso
. Murilo Domingos - PTB; Pedro Henry - PSDB;
Rodrigues Palmas - PTB; Rogerio Silva - PFL.

Distrito Federal
Maria Laura - Bloco-PT; Osorio Adriano - PFL.

Goiás
Jovair Arantes - PSDB; Marconi Perillo PSDB; Maria Valadão - PTB; Nair Xavier Lobo Bloco-PMDB; Orcino Gonçalves - Bloco-PMDB; Pedro Canedo - PL; Pedro ~i1son - Bloco-PT; Roberto
Balestra - PPB; Rubens Cosac - Bloco-PMDB; Sandro Mabel- Bloco-PMDB.

Mato Grosso do Sul
Marçal Filho - PSDB; Marilu Guimarães - PFL;
Marisa Serrano - PSDB; Oscar Goldoni - BlocoPMDB; Saulo Queiroz - PFL.

Paraná
Luciano Pizzatto - PFL; Luiz Carlos Hauly PSDB; Mauricio Requião - Bloco-PMDB; Max Rosenmann - PSDB; Moacir Micheletto - Bloco-PMDB;
Nedson Micheleti - Bloco-PT; Nelson Meurer - PPB;
Odilio Balbinotti - PSDB; Padre Roque - Bloco-PT;
Paulo Bernardo - Bloco-PT; Paulo Cordeiro - PFL;
Renato Johnsson - PSDB; Ricardo Barros - PPB.

João Tota - PPB.

Tocantins
Freire Júnior - Bloco - PMDB.

Maranhão
Davi Alves Silva - PPB; Eliseu Moura -PL;
Mauro Fecury -PFL; Nan Souza - PFL

Ceará
Antonio dos Santos - PFL

Piauí
Alberto Silva- Bloco - PMDB; B. Sá - PSDB;
Mussa Demes - PFL.

Rio Grande do Norte
Carlos Alberto - PSDB

Pernambuco
José Chaves - Bloco - PMDB; José"' Múcio
Monteiro - PFL;Mendonça Filho - PFL; Osvaldo
Coelho - PFL.

Alagoas
Alberico Cordeiro - PTB.

Sergipe
Cleonâncio Fonseca - Bloco - PMDB.
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Bahia

Rio Grande do Sul

Benito Gama - PFL; José Lourenço - PFL;
Luiz Alberto - Bloco - PT.

Arlindo Vargas - PTB; Esther Grossi - Bloco PT; Júlio Redecker - PPB; Veda Crusius - PSDB.

Minas Gerais
Carlos Melles - PFL; Hugo Rodrigues da
Cunha - PFL; Sérgio Naya - S/P.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerro a sessão, convocando outra, extraordinária, para
hoje, quarta-feira, dia 25, às 20 horas e 2 minutos,
com a seguinte

Rio de Janeiro

ORDEM DO DIA

Arolde de Oliveira.- PFL; Cidinha Campos
- Bloco - PDT; Fernando Gabeira - PV; José
Carlos Coutinho - PFL; Noel de Oliveira - Bloco
- PMDB; Paulo Nascimento - PPB; Vanessa FeIippe - PFL.

RITO ESPECIAL
(Artigo 191, I, c/c art. 202 do Regimento Interno)

São Paulo
Ayres da Cunha - PFL; Cunha Bueno - PPB;
Cunha Lima - PPB; Duilio Pisaneschi - PTB; Franco Montora - PSDB; Hélio Rosas - Bloco - PMDB;
Marquinho Chedid - PSD; Teima de·Souza '- Bloco
-PT.
Distrito Federal
Wigberto Tartuce - PPB.
Goiás
Udia Quinan - Bloco - PMDB; Pedrinho Abrão
-PTB.
Paraná
Ricardo Gomyde - Bloco - PCdoB; Werner
Wanderer - PFL.
Santa Catarina
Edison Andrino - Bloco - PMDB; João Pizzolatti - PPB; Neuto de Conto - Bloco - PMDB

Continuação da votação

-1PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N233-1, DE 1995 .
(Do Poder Executivo) .
Continuação da votação, em primeiro turno, do
substitutivo do Senado Federal à Proposta de Emenda à Constituição n2 33-F, de 1995, que modifica o
sistema de previdência social, estabelece normas de
transição e dá outras providências; tendo pareceres:
da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, pela admissibilidade, contra os votos dos Deputados Sílvio Abreu, ~nio Bacci, Jarbas Lima, Prisco
Viana, Vicente Cascione e, em separado, dos Deputados Haroldo Sabóia, José Genoíno, Luiz Eduardo
Greenhalgh, Marcelo Déda, Matheus Schmidt, Sérgio Miranda, Hélio Bicudo e Nilson Gibson (Relator:
Sr. Aloysio Nunes Ferreira); e da Comissão Especial, pela aprovação deste e pela admissibilidade e,
no mérito, pela rejeição das Emendas de n2s 1 a 21,
24 a26, 32 a 38, 40 a 50, 52, 54 a 64, 67, 68, 73, 75
e 76, apresentadas na Comissão Especial (Relator:
Sr. Arnaldo Madeira).
(Ence"a-se a sessão às 20 horas.)

Ata da 32ª Sessão, Extraordinária, Noturna
em 25 de março de 1998
Presidência dos Srs.: Michel Temer, Presidente; Heráclito Fortes, 12 Vice-Presidente

As 20 HORAS E 2 MINUTOS COMPARECEM
OS SENHORES:
Michel Temer
Heráclito Fortes
Severino Cavalcanti
Ubiratan Aguiar
Nelson Trad
Paulo Paim

Efraim Morais
José Maurício
Wagner Salustiano
Zé Gomes da Rocha
Luciano Castro
Roraima
Alceste Almeida - Bloco-PMDB; Elton Rohnelt
- PFL; Francisco Rodrigues - PTB; Luís Barbosa -
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PPB; Moises Upnik - PL; - Roberto Araujó - PPB;
Salomão Cruz - PSDB.

Amapá
Antonio Feijão - PSDB; Eraldo Trindade PPB; Fatima Pelaes - PSDB; Gervasio Oliveira Bloco-PDT; Murilo Pinheiro - PFL; Raquel Capiberibe - PSB; Sérgio Barcellos - PFL; Valdenor Guedes
-PPB.

Pará
Anivaldo Vale - PSDB; Antonio Brasil - BlocoPMDB; Asdrúbal Bentes - Bloco-PMDB; Benedito
Guimarães - PPB; Elcione Barbalho - Bloco-PMDB;
Geraldo Pastana - Bloco-PT; Gerson Peres - PPB;
Giovanni Queiroz - Bloco-PDT; Hilário Coimbra PSDB; José Priante - Bloco-PMDB; Mario Martins Bloco-PMDB; Olávio Rocha - PSDB; Paulo Rocha Bloco-PT; Raimundo Santos - PFL; Socorro Gomes
- Bloco-PCdoB; Vic Pires Franco - PFL.

Amazonas
Arthur Virgílio - PSDB; Euler Ribeiro - PFL;
João Thomé Mestrinho - Bloco-PMDB; José Melo PFL; Luiz Fernando - PPB; Pauderney Avelino PFL.

Rondônia
Confucio Moura - Bloco-PMDB; Euripedes Miranda - Bloco-PDT; Expedito Junior - PFL; Moises
Bennesby - PSDB; Odaisa Fernandes - PSDB; Oscar Andrade - PFL; Silvernani Santos - PFL.

Acre
Carlos Airton - PPB; Célia Mendes - PPB; Chicão Brígido - Bloco-PMDB; Emílio Assmar - PPB;
João Tota - PPB; Osmir Uma - PFL; Regina Uno Bloco-PMDB; Zila Bezerra - PFL.

Tocantins
Antonio Jorge - PFL; Darci Coelho - PFL; Dolores Nunes - PFL; João Ribeiro - PFL; Osvaldo
Reis - PPB; Paulo Mourão - PSDB; Udson Bandeira
- Bloco-PMDB.

Maranhão
Albérico Filho - Bloco-PMDB; Antonio Joaquim
Araujo - PL; Cesar Bandeira - PFL; Costa Ferreira PFL; Haroldo Sabóía - Bloco-PT; Jayme Santana PSDB; Magno Bacelar - PFL; Marcia Marinho PSDB; Neiva Moreira - Bloco-PDT.
Pedro Novais - Bloco - PMDB; Remi Trinta PL; Roberto Rocha - PSDB; Sarney Filho - PFL;
Sebastião Madeira - PSDB.

Março de 1998

Ceará
Aécio de Borba - PPB; Ahibal Gorries - PSDB;
Antonio Balhrnann - PPS; Amon Bezerra - PSDB;
Edson Silva - PSDB; Firmo de Castro - PSDB; Gonzaga Mota - Bloco - PMDB; Inácio Arruda - Bloco PCdoB; José Unhares - PPB; José Pimentel- Bloco PT; Leônidas Cristino - PPS; Nelson Otoch - PSDB;
Paes de Andrade - Bloco - PMDB; Paulo Lustosa Bloco - PMDB; Pimentel Gomes - PPS; Pinheiro landim - Bloco-- PMDB; Raimundo Gomes de Matos PSDB; Roberto Pessoa - PFL; Rommel Feijó - PSDB;
Vicente Arruda - PSDB.

Piauí
Ari Magalhães - PPB; B. Sá - SDB; Ciro Nogueira - PFL; Felipe Mendes - PPB; João Henrique - Bloco
- PMOB; Júlio César - PFL; Paes Landim - PFL.

Rio Grande do ~orte
Ana Catarina - Bloco - PMDB; Augusto Viveiros - PFL; Betinho Rosado - PFL;Cipriano Correia
- PSDB; Henrique Eduardo Alves - Bloco - PMDB;
João Faustino - PSDB; Ney Lopes - PFL.

Paraíba
Adauto Pereira - PFL; Álvaro Gaudêncio Neto PFL; Armando AbRio - Bloco - PMDB; Enivaldo RibeiroPPB; Gilvan Freire - PSB; lvandro Cunha Lima - BIocoPMDB; José Aldemir - Bloco - PMDB; José Luiz CIerot
- Bloco - PMDB; Ricardo Rique - Bloco - PMDB; R0berto Paulino - Bloco - PMDB; Wilson Braga - PSDB.

Pernambuco
Álvaro Ribeiro - PSB; ANTÔNIO GERALDO PFL' Fernando Ferro - Bloco Fernando Lyra PsB; Gonzaga Patriota - PSB; Humberto Costa - ,Bloco
- PT; Inocêncio Oliveira - PFL; João CoIaço - PSB;
JO'3é Jorge - PFL; José Mendonça Bezerra - PFL; José
Múcio Monteiro - PFL; Luiz Piauhylino -. PSOS; Mendonça Filho - PFL; Nilson Gibson - PSOj Pedro Correa
- PPB; Ricardo Heráclio - PSB; Roberto ,Fontes - PFL;
Salatiel Carvalho - PPB; SRvio P~ - Bloco - ~MDB;
Vicente André Gomes - PSB; Wilson Campos - ASDB;

PT;

Alagoas
Augusto Farias - PFL; Benedito de Un;r - PFL;
Ceci Cunha - PSDB; Fernando Torres - PSDB; José
Costa - PSD; José Thomaz Nonô - PSDB;' Moacyr
Andrade - PPB; Talvane Albuquerque - PFL.

Sergipe
Adelson Ribeiro - PSDB; Bosco França PMN; Carlos Magno - PFL; José Teles - PPB; Marcelo Déda - Bloco - PT; Messias Góis - PFL.
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Bahia

Espírito Santo

Alcides Modesto - Bloco - PT; Aroldo Cedraz PFL; CláudiorCajado - PFL; Colbert Martins - PPS;
Coriolano Sales ~ Bloco - PDT; Domingos Leonelli PSB; Eujácio Simões - PL; Felix Mendonça - PTB;
Geddel Vieira Lima - Bloco - PMDB; Haroldo Lima Bloco - PCdoB; Jaime Fernandes - PFL; Jairo Azi PFL; Jairo Carneiro - PFL; Jaques Wagner - Bloco
- PT; João Almeida - PSDB; João Carlos BacelarPFL; João Leão - PSDB; Jonival Lucas - PFL; José
Carlos Aleluia - PFL; José Lourenço - PFL; José
Rocha - PFL; Leur Lomanto - PFL; Luís Eduardo'PFL; Luiz Alberto - Bloco - PT;Luiz Braga - PFL;
Luiz Moreira - PFL; Manoel Castro - PFL; Mário Negromonte - PSDB; Nestor Duarte - PSDB; Pedro
Irujo - Bloco - PMDB; Prisco Viana - PPB; Roberto
Santos - PSDB; Roland Lavigne - PFL; Sérgio Carneiro - Bloco - PDT; Severiano Alves - Bloco PDT; Simara Ellery - Bloco - PMDB; Ursicino Queiroz - PFL; Walter Pinheiro - Bloco - PT.

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

Minas Gerais
Ademir Lucas - PSDB; Aécio Neves - PSDB;
Antonio do Valle - Bloco - PMDB; Aracely de Paula
- PFL; Armando Costa - Bloco - PMDB; Bonifácio
de Andrada - PSDB; Danilo de Castro - PSDB;
Elias Murad - PSDB; Eliseu Resende - PFL; Fernando Diniz - Bloco - PMDB; Francisco Horta PFL; Genésio Bernardino - Bloco - PMDB; Herculano Anghinetti - PPB; Ibrahim Abi-Ackel - PPB; Israel
Pinheiro - PTB; Jaime Martins - PFL; Joana D'ArcBloco - 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; Maria
Elvira - Bloco - PMDB; Mário de Oliveira - PPB;
Maurício Campos - PSDB; Mauro Lopes - Bloco PMDB; Nárcio Rodrigues - PSDB; Neif Jabur - Bloco - PMDB; Nilmário Miranda - Bloco - PT.
Odelmo Leão - PPB; Osmanio Pereira PSDB; Paulo Delgado - Bloco - PT; Paulo
Heslander - PTB; Philemon Rodrigues - PTB;
Raul Be/em - PFL; Roberto Brant - PSDB; Romel Anizio - PPB; Ronaldo Perim - Bloco PMDB; Sandra Starling - Bloco - PT; Saraiva
Felipe - Bloco - PMDB; Sergio Miranda - Bloco - PCdoB; Silas Brasileiro - Bloco - PMDB;
Silvio Abreu - Bloco - PDT; Tilden Santiago Bloco - PT; Vittorio Medioli - PSDB; Wagner
do Nascimento - PPB; Zaire Rezende - Bloco
- PMDB.
.

Rio de Janeiro

A/cione Athayde - PPB; Aldir Cabral - PFL;
Alexandre Cardoso - PSB; Alexandre Santos PSDB; Alvaro Valle - PL; Ayrto Xerez - PSDB; Candinho Mattos - PSDB; Carlos Alberto Campista PFL; Carlos Santana - Bloco - PT; Eurico Miranda PPB; Fernando Gonçalves - PTB; Fernando Lopes
- Bloco- PDT; Francisco Silva - PPB; Itamar Serpa
- PSDB; Jair Bolsonaro - PPB; Jandira Feghali Bloco-PCdoB; João Mendes - PPB; Jorge Wilson Bloco-PMDB; Jose Egydio - PFL; Laprovita Vieira PPB;. Laura Carneiro - PFL; Lima Netto - PFL; Lindberg Farias - PSTU; Marcia Cibilis Viana - Bloco PDT; Marcio Fortes - PSDB; Maria da Conceição
Tavares - Bloco - PT; Milton Temer - Bloco - PT;
Miro Teixeira - Bloco - PDT; Moreira Franco - Bloco
- PMDB; Osmar Leitão - PPB; Paulo Feijó - PSDB;
Paulo Nascimento - PPB; Roberto Campos - PPB;
Roberto Jefferson - PTB; Ronaldo Cezar Coelho PSDB; Ronaldo Santos - PSDB; Rubem Medina PFL; Sergio Arouca - PPS; Simão Sessim - PPB.
São Paulo
Adhemar de Barros Filho - PPB; Alberto Goldman - PSDB; Aldo Rebelo - Bloco - PCdoB; Almino
Affonso - PSB; Aloysio Nunes Ferreira - PSDB; Antonio Carlos Pannunzio - PSDB; Arlindo Chinalgia Bloco-PT; Arnaldo Faria de Sá - PPB; Arnaldo Madeira - PSDB; Ary Kara - PPB; Carlos Apolinário Bloco - PMDB; Carlos Nelson - Bloco - PMDB; Celso Russomanno - PPB; Corauci Sobrinho - PFL;
Cunha Bueno - PPB; Dalila Figueiredo - PSDB; De
Velasco - Bloco - Prona; Delfim Netto - PPB; Edinho Araujo - Bloco - PMDB; Eduardo Jorge - Bloco
- PT; Fausto Martello - PPB; Fernando Zuppo - Bloco - PDT; Franco Montoro - PSDB; Helio Bicudo Bloco - PT; Ivan Valente - Bloco - PT; Jair Meneguelli - Bloco - PT; João Mellão Neto - PFL; João
Paul.> - Bloco - PT; Jorge Tadeu MUd~len - PPB;
José Aníbal - PSDB; José Augusto - PPS; José
Coimbra- PTB; José de Abreu - PSDB; José Genoino - Bloco - PT; José Machado - Bloco - PT; José
Pinotti - PSB; Jurandyr Paixão - PPB; Koyu lha PSDB; Lamartine Posella - PPB; Luciano Zica - Blo-
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co - PT; Luiz Eduardo Greenhalgh - Bloco - PT;
Luiz Gushiken - Bloco - PT Luiz Maximo.- PSDB;
Maluly Netto - PFL; Marcelo Barbieri - Bloco PMDB; Marta Suplicy - Bloco - PT; Maurício Najar pFL; Nelson Marquezelli - PTB; Paulo Lima - PFL;
Pedro Ives - PPB; Ricardo Izar - PPB; Robson
Tuma - PFL; Salvador Zimbaldi - PSDB; Silvio Torres- PSOB; Tuga Angerami - PSDB; Ushitaro Kamia - PPB; Vadão Gomes - PPB; Valdemar Costa
Neto - PL; Vicente Cascione - PTB; Wagner Rossi Bloco - PMDB; Welson Gasparini - PSDB; Zulaie
Cobra - PSDB.
Mato Grosso
Antonio Joaquim - PSDB; Gilney Viana - Bloco
- PT; Murilo Domingos - PTB; Pedro Henry - PSDB;
Rodrigues Palma - PTB; Rogério Silva - PFL; Tetê
Bezerra- Bloco - PMDB; Welinton Fagundes - PL.
Distrito Federal
Agnelo Queiroz - Bloco - PCdoB; Augusto
Carvalho - PPS; Benedito Domingos - PPB; Chico
Vigilante- Bloco - PT; Jofran Frejat - PPB; Maria
Laura - Bloco - PT; Osório Adriano - PFL.
Goiás
Aldo Arantes - Bloco - PCdoB; Barbosa Neto Bloco - PMDB; Carlos Mendes- Bloco - PMDB; Jovair Arantes - PSDB; Marconi Perillo - PSDB; Maria
Valadão - PTB; Nair Xavier Lobo - Bloco - PMDB;
Orcino Gonçalves - Bloco - PMDB; Pedrinho Abrão
- PTB; Pedro Canedo - PL; Pedro Wilson - Bloco PT; Roberto Balestra - PPB; Rubens Cosac - Bloco
- PMDB; Sandro Mabel - Bloco - PMDB; Wilmar
Rocha-PFL.
Mato Grosso do Sul
Dilso Sperafico - PSDB.
Flávio Derzi - PPB; Marçal Filho - PSDB; Marilu Guimarães - PFL; Marisa Serrano - PSDB; Oscar
Goldoni - BlocoIPMDB; Saulo Queiroz - PFL.
Paraná
Abelardo Lupion - PFL; Affonso Camargo PFL; Alexandre Ceranto - PFL; Antonio Ueno PFL; Basílio Villani - PSDB; Chico da Princesa PTB;Dilceu Sperafico - PPB; Djalma de Almeida
César - Bloco/PMDB; Fernando Ribas Carli PPB; Flávio Arns - PSDB; Hermes Parcianello Bloco/PMDB; João Iensen - PPB; José Borba PTB; José Janene - PPB; Luciano Pizzatto - PFL;
Luiz Carlos Hauly - PSDB; Maurício Requião Bloco/PMDB; Max Rosenmann - PSDB; Moacir
Micheletto - Bloco/PMDB; Nedson Micheleti - Blo-
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co/PT; Nelson Meurer - PPB;Odílio Balbinotti PSDB; Padre Roque - Bloco/PT; Paulo 'BernardoBloco/PT; Paulo Crodeiro - PFL; Renato Johnsson PSDB; Ricardo Barros -;- PPB; Ricardo Gomyde Bloco/PCdoB; Valdomiro Meger - PFL:
Santa Catarina
Dejandir Dalpasquale - Bloco/PMDB; Dércio
Knop - Bloco/PDT; Edinho Bez - Bloco/PMDB;
Hugo Biehl - PPB; José Carlos Vieira - PFL; Mário
Cavallazzi - PPB; Milton Mendes - Bloco/PT; Paulo Bauer - PFL; Paulo Bornhauseo - PFL;Paulo
Gouvêa - PFL; Serafim Venzon:... Bloco/PDT; Valdir Colatto - Bloco/PMOB; Vânio dos Santos - Bloco/PT.
Rio Grande do Sul
Adão Pretto - Bloco/PT; Adroaldo Streck PSDB; Adylson Motta - PPB; Airton Dipp - Bloco/PDT; Augusto Nardes - PPB; Carlos Cardinal
- Bloco/PDT; Darcísio Perondi - Bloco/PMDB;
Ênio Bacci - Bloco/PDT;Ezídio Pinheiro PSDB; Fétter Júnior - PPB; Germano Rigotto Bloco/PMDB; Jair Soares - PPB; Jarbas Lima PPB;Luís Roberto Ponte - Bloco/PMDB; Luiz
Mainardi - Bloco/PT; Matheus Schmidt - Bloco/PDT;Miguel Rossetto - Bloco/PT; Nelson Harter - Bloco/PMOB; Nelson Marchezan - PSOB;
Odacir -Klein - Bloco/PMDB; Osvaldo Biolchi PTB; Paulo Ritzel - Bloco/PMDB; Renan Kurtz Bloco/PT; Valdeci Oliveira - Bloco/PT; Waldomiro Fioravante - Bloco/PT; Wilson Cignachi - Bloco/PMDB.

1- ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A lista
de presença registra o comparecimento de 468 Senhores Deputados.
Está aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus e em nome do povo
brasileiro iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da
sessão anterior.

11- LEITURA DA ATA
O SR. NILSON GIBSON, servindo como 2!! 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.

11I - EXPEDIENTE
Não há expediente a ser lido.
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IV - ORDEM DO,DIA
Q SR. PRESIDENl:E (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) -

-1PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUI-

çÃO
N2 33-1, DE 1995
(Do Poder Executivo)
Continuação da votação, em primeiro
turno, do substitutivo do Senado Federal à
Proposta de Emenda à Constituição n2 33-F,
de 1995, que modifica o sistema de previdência social, estabelece normas de transição e dá outras providências; tendo pareceres: da Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação pela admissibilidade, contra
os votos dos Deputados Sílvio Abreu, Ênio
Bacci, Jarbas Lima, Prisco Viana, Vicente
Cascione e, em separado, dos Deputados
Haroldo Sabóia, José Genoíno, Luiz Eduardo Greenhalgh, Marcelo Déda, Matheus
Schmidt, Sérgio Miranda, Hélio Bicudo e Nilson Gibson (Relator: Sr. Aloysio Nunes Ferreira); e dá Comissão Especial pela aprovação deste e pela admissibilidade e, no mérito, pela rejeição das emendas de n% 1 a 21 ,
24 a 26, 32 a 38, 40 a 50, 52, 54 a 64, 67,
68, 73, 75 e 76, apresentadas na Comissão
Especial (Relator: Sr. Arnaldo Madeira).
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está
sobre a mesa a Emenda Aglutinativa n2 60, nos seguintes termos:
Emenda Aglutinativa n2 60

A partir do conteúdo do(a)
Emenda n2 16-CE/98
Emenda n2 36-CE/98
Emenda n2 37-CE/98
Emenda n2 38-CE/98
Emenda n2 41-CE/98
Alterar o Substitutivo do Senado à PEC n2
331/95 da seguinte forma:
Artigo a ser alterado (no Substitutivo): Art. B2
Dispositivo da Constituição: Art. B2 do Substitutivo
Modificação proposta pela 'presente Emenda:
Promova-se, no art. B2 do Substitutivo, as seguintes alterações:
Art. B2
..
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I - tenha cinqüer:tta e um anos de idade, se homem, e quarenta e.seis anos de
idade, se mulher;
. '
11 - tenha cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se dará a aposentado-

ria;
111 - conte tempo de contribuição igual,
no mínimo, a trinta e cinco anos, se homem,
e trinta anos, se mulher, o com tempo de
contribuição diferente, condicionado ao fator
renda do segurado, nos termos da lei;,
§ 12 O servidor de que trata este artigo,
desde que atendido o disposto em seus incisos I e 11, e observado o disposto no art. 42
, desta Emenda, pode aposentar-se com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, observadas as seguintes condições:
I - contar tempo de contribuição igual,
no mínimo, trinta anos, se homem, e vinte e
cinco anos, se mulher;
11 - os proventos da aposentadoria proporcionai serão equivalentes a oitenta e cinco por cento do valor máximo que o servidor
poderia obter de acordo com o caput, acrescido de três por cento por ano de contribuição que supere o tempo que se refere o inciso anterior, até o limite de cem por cento.
···················f··································
.
§ 52 O servidor de que trata este artigo,
que, após completar as exigências para
aposentadoria estabelecidas no caput, permanecer em atividade, fará jus a isenção da
contribuição;
························r··························.. ··
."
Justificação
A regra de transição para os servidores públicos fixa limite de idade que, ri'a verdade, é incompatível com a expectativa de direito. Quem começou a
trabalhar aos 15 anos de idade, terá que trabalhar
mais 3 anos, pois não terá atingido ainda a idade mínima de 53 anos. Isto fere a expectativa de direito,
onerando quem já cumpriu quaSe totalmente os requisitos para aposentadoria nas' regras atuais. Por
isso, propomos idade mínima menor na regra de
transição, a partir das emendas aglutinadas.
Além disso, a aposentadoria proporcional deve
ser calculada com base nas regras atuais, ou seja,
respeitando a proporção direta entre tempo de serviço e o benefício, sem sofrer o rebaixamento proposto pela emenda.
Por fim, a isenção de contribuição para o servidor que já tenha tempo para aposentadoria, mas
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opte por.. permanec~r em atividade não deve ser limitada ao atingimento da idade exigida para aposentadoria na regra permanente, mas ser assegurada
sem essa limitação, como forma de incentivo à permanência em atividade.
Sala das Sessões. - Deputado Humberto
Costa,
Vice-Uder
do
Bloco
Parlamentar
PTIPDT/PCdoB.
O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa. a palavra.
O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, requeiro a V. Exa.
que faça consignar o voto do Deputado Marcelo
Déda como "sim" na última votação da sessão anterior.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, tendo que
sair durante a votação anterior, para tratar de altos
interesses do Estado de Pernambuco, o qual represento com muita honra nesta Casa, gostaria que naquela votação V.Exa. consignasse o meu voto "não".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Constará da ata, Deputado Inocêncio Oliveira.
O SR. LUIZ PIAUHYLINO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa. a palavra.
O SR. LUIZ PIAUHYLINO (PSDB-PE. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, na votação anterior votei "não".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Constará da ata, nobre Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo a palavra, para encaminhar a votação, ao nobre
Deputado Agnelo Queiroz.
O SR. AGNELO QUEIROZ (PCdoB-DF. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente, Sras . e Srs.
Deputados, gostaria de, mesmo com o adiantado da
hora, chamar a atenção do Plenário para esta emenda aglutinativa, que tenta resgatar um direito importante nesta regra de transição dos servidores, primeiro com relação à argumentação do Relator.
S.Exa. reconhece que, ao permitir uma aposentadoria que julga ser muito cedo, deve-se então romper
essa regra, usurpar o direito adquirido e a expectativa de direito dos servidores. É óbvio que a argumentação da defesa dessa emenda é justamente para
resgatar o direito adquirido e a expectativa de direito.
A Câmara, de forma majoritária e sábia, na pri,meira votação da reforma da Previdência, não per-
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mitiu que houvesse a idade mínima com relação a
essa transição"para não penalizar os servidores que
estão trabalhando normalmente, faltando' um, dois,
três ou quatro anos para a aposentadoria.
Mas no Senado foi introduzida essa regra, desrespeitando e contrariando decisão majoritária da
Câmara dos Deputados.
Portanto, a emenda aglutinativa visa, em primeiro lugar, garantir essa expectativa de direito.
Uma pessoa que começou a trabalhar cedo, com
quinze anos de idade, nO' serviço público, além de
completar o tempo de contribuição de trinta anos de
trabalho, ainda terá que trabalhar mais três anos,
justamente porque não se respeitou esse direito adquirido dos servidores. O que propõe esta emenda
aglutinativa? Reduzir essa idade para 51 anos para
homem e 46 para mulher. Trata-se de uma tentativa
de ajuste, que não é tão complicado e garante essa
expectativa de direito para os servidores públicos.
Em segundo lugar, esta emenda também condiciona o tempo de contribuição, no caso da aposentadoria integral, a uma regra de transição que leva
em c~msideração inclusive a renda do próprio servidor. E uma introdução importante, porque tenta fazer
com que os servidores que ganham menos tenham
um tipo de contribuição com um tempo menor. O
servidor que ganha mais pode ter um tipo de contribuição coni" um tempo maior, de acordo com a lei
que poderemos estabelecer posteriormente. Esta
emen~a também visa manter a aposentàdoria proporcionai, com direito a 85% dos vencimentos. A
cada ano, após a aposentadoria proporcional, o servidor teria direito a um adicional de 3%, estimulandoo a trabalhar por mais cinco anos, garantindo assim
a aposentadoria integral. Tal proposta visa estimular
C' servidor a não parar de trabalhar, mesmo tendo direito à aposentadoria proporcional, uma vez que seria remunerado e teria garantida a aposentadoria integraI.
Portantq, Sr. Presidente, essa emenda ê justa,
pois resolve o problema referente ao desrespeito ao
~ireito adquirido, como mencionou o próprio Relator.
E o que estamos assegurando com esse ajuste, diminuindo um pouco a idade mínima para apose'riiadoria, ou seja, 51 anos para o homem e 46"para a
mulher. Portanto, devemos aprovar essa emenda
aglutinativa, para fazer justiça e recuperar a decisão
anterior tomada pela Câmara dos Deputados e modificada pelo Senado F e d e r a l . '
O SR. JOSÉ MÚCIO MONTEIRO - Sr. Pr,esidente, peço a palavra pela ordem.
\ .
,I;
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa. a palavra.
O SR. JOSÉ MÚCIO MONTEIRO (PFl - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria
de consignar o meu voto "não" nas últimas votações.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em votação a Emenda Aglutinativa n2 60. Como votam os
Srs. líderes?
O SR. COLBERT MARTINS (PPS-BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, entendemos que
nessas regras de transição devem ser adotadas todas as medidas possíveis para evitar perdas. Há regras que estão sendo modificadas neste momento.
Essas mudanças acarretam perdas para pessoas
que, ao iniciarem a carreira profissional, tinham muitas perspectivas, alteradas durante esse processo
de reforma constitucional.
Por entender que essas mudanças acarretam
prejuízos para várias pessoas, o PPS vota favoravelmente à emenda. O PPS vota "sim", mas obstruirá o
processo de votação.
A SRA. JANDIRA FEGHAU (PCdoB - RJ.
Sem revisão da oradora.)- Sr. Presidente, contra a
maior violação da expectativa de direitos, o PCdoB
vota "sim", mantendo-se em obstrução até atingir o
quorum.
O SR. LUIZ BUAIZ (Pl - ES. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o Pl vota "sim".
O SR. JOSÉ PINOTTI (PSB - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, essa emenda pode parecer muito complexa, mas não é. Sem romper com
o espírito do relatório, ameniza a retirada de direitos;
não rompe com o Relator, simplesmente melhora os
níveis de agressão ao aposentado, diminuindo a retirada dos direitos adquiridos.
E mais, Sr. Presidente: tem um efeito extremamente importante do ponto de vista social, quando
trata da contribuição, ou seja, o cidadão que ganha
mais contribui mais, e o que ganha menos contribui
menos. Portanto, essa emenda tem importante aspecto social.
Por essas razões, o Partido Socialista Brasileiro ,é totalmente favorável a essa emenda, porque
ameniza as diferenças sociais. Em defesa da preservação do direito adquirido e da amenização da
agressão imposta pela PEC da Previdência, votamos favoravelmente. Por enquanto, estamos em
obstrução.
, O, SR. SÉRGIO CARNEIRO (PDT - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, não estamos alterando a idade limite para a aposentadoria estabelecida pelo Relator. Na verdade, buscamos a flexibili-
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dade das regras de transição. Por exemplo, a pessoa que começou a trabalhar aos quinze anos de
idade, depois de atingir 53, ainda terá de trabalhar
mais três anos.
A bancada do PDT está em' obstrução e, alcançado o quorum, votará "sim" à emenda aglutinativa.
O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT entende que
essa emenda é importante exatamente para amenizar os efeitos perversos dessa proposta de emenda
constitucional sobre os servidores públicos que já
exercem a sua profissão.
Queremos reduzir a idade mínima proposta,
para compatibilizar com a idade prevista pela Organização Internacional do Trabalho como a adequada
para o início do trabalho, ou seja, aos dezesseis
anos. Nesse sentido, 51 anos seria exatamente a
soma dos dezesseis anos de idade com os 35 anos
de contribuição previdenciária. E permitimos que o
critério renda seja associado aos demais critérios,
para a aposentadoria dos servidores públicos, exatamente para permitir àqueles que ao longo da vida tiveram rendimentos mais baixos uma compensação:
um tempo de serviço mais curto.
Finalmente, queremos transformar a aposentadoria proporcional em aposentadoria efetivamente
proporcional, porque a proposta do Governo não
permite a proporção direta, prejudicando substancialmente aqueles que estão na ativa, têm direito à
aposentadoria proporcional, mas serão obrigados a
pagar mais pedágio.
Por essa razão, o PT é favorável à emenda
aglutinativa, mas se encontra em obstrução.
O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha
o voto "não".
O SR. DARCfslO PERONDI (Bloco/PMDB RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PMDB vota "não".
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB entende que essa proposta de transição
apresmtada no Substitutivo do Senado foi uma boa
alternativa, e foi acolhida pelQ perspicaz e brilhante
Relator, Deputado Arnaldo Madeira. Conseqüentemente, o PSDB vota "não".
O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFl - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, essa proposta de transição - 53 anos para o homem e 48
para a mulher - não é aleatória. No serviço público
não há possibilidade de se ingressar com menos de
dezoito anos. Então, se somarmos os 35 anos de
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contribuição, aquele que começou a trabalhar aos
dezoito anos se aposentará com 53 anos. A mulher
que trabalha desde os dezoito anos; após trinta anos
de contribuição, aposentar-se-á aos 48 anos. Então,
trata-se de data definida criteriosamente. Não é uma
data aleatória. Não se fez isso porque se queria determinar 53 anos para o homem e 48 para a mulher.
Além do mais, Sr. Presidente, aumentar o índice da aposentadoria proporcional de 70% para 85%,
dando mais 3% por ano que exceder 25 anos para a
mulher e trinta anos para o homem é um exagero.
Por isso, o Partido da Frente Liberal recomenda o voto "não".
O SR. RODRIGUES PALMA (PTB-MT. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente, a Liderança do
Governo encaminha o voto "não".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Presidência solicita a todos os Srs. Deputados que tomem os seus lugares a fim de ter início a votação
pelo sistema eletrônico.
Os Srs. Deputados que se encontram nas bancadas queiram registrar os seus códigos de votação.
Srs. Deputados, queiram selecionar os seus
votos.
Os Srs. Deputados que se encontram nas bancadas queiram acionar o botão preto no painel até
que as luzes do posto se apaguem.
Os Srs. Deputados que ainda não registraram
os seus votos queiram fazê-lo nas bancadas que estiverem com as luzes acesas. O procedimento é o
mesmo dos postos avulsos: registrar código de votação, selecionar o voto e apertar o botão preto.
Os Srs. Deputados que não registraram os
seus votos queiram fazê-lo n~s postos avulsos.
O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa. a palavra..
O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT está em
obstrução.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "não".
A SRA. JANDIRA FEGHALI (PCdoB - AJ.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PCdoB
está em obstrução.
O SR. COLBERT MARTINS (PPS - BA. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente, o PPS está em
obstrução.
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O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, oPPB vota "não".
O SR. ANTONIO CARLOS 'PANNUNZIO
(PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi'dente, o PSDB vota "não".
O SR. DARCíSIO PERONDI (Bloco/PMDB RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PMDB vota "não".

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "não".
O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT está em
obstrução.
O SR. RENAN KURTZ - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. E,(i. a palavra.
O SR. RENAN KURTZ (PDT - RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. na votação anterior
o meu voto foi "sim".
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa . a palavra.
O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, o Partido
da Frente Liberal recomenda o voto "não" e faz um
apelo aos seus Parlamentares: venham imediatamente ao plenário, para que possamos concluir a votação dessa emenda aglutinativa.
Nesta votação, o PFL recomenda o voto "não".
O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT está em
obstrução.

O SR. ANTONIO ,CARLOS PANNUNZIO
(PSDB - SP. Sem revisão doI orador.) - Sr. Presidente, o PSDB solicita aos Srs. Parlamentares que
venham rapidamente ao plenârio. Q nosso voto é
"não".
.
O SR. COLBERT MARTINS (PPS - BA. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente, o PPS; está em
obstrução.
O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partidç>' Progressista Brasileiro solicita aos Srs. Deputados que venham ao plenário com urgência, para encerrarmos
esta votação o mais brevemente possível.
O PPB recomenda o voto "não".
I

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB - SP. Sem revisã<;> do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "não".
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SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT ·está em
obstrução. ,
O SR. ~ ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB solicita aos Srs. Parlamentares que
venham ao plenário.
O PSDB vota "não".
O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB pede aos
seus Deputados que venham imediatamente ao plenário para votar "não" nesta votação.
O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT está em
obstrução.
O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Progressista Brasileiro recomenda o voto "não".
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "não" e solicita aos seus Deputados que venham ao plenário, pois ainda teremos
mais uma votação.
O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH (PT SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos Trabalhadores está em obstrução.

O Sr. Michel Temer, Presidente, deixa

a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Heráclito Fortes, 1.9 Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Srs.
Deputados que se encontram em seus gabinetes, dirijam-se ao plenário, pois estamos em processo 'de
votação.
O SR. JOSÉ PINOTTI - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
. O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
. V. Exa. a palavra.
O SR. JOSÉ PINOTTI (PSB - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Socialista
Brasileiro está em obstrução. Entretanto, apela aos
Srs. Deputados para votarem "sim", a fim de amenizarmos a agressão que se faz contra os trabalhadores públicos, que têm os seus direitos subtraídos
nessa PEC da Previdência.
O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem' revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
da Frente Liberal recomenda o voto "não" e reitera
aos Srs. Deputados o apelo para que venham ao
plenário. Precisamos atingir o quorum regimental de
308 votos para darmos continuidade à votação da
reforma da Previdência Social.
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O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH (PT SI='. Sem revisão "do orador:) - Sr. Presidente, o Partido dos Trabalhadores encontra-se em obstrução.
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB solicita aos seus Parlamentares que
venham ao plenário e votem "não".

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revisão do orador.) -- Sr. Presidente, o PPB vota "não".
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. ?residente, o PSDB vota "não".
O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH (PT SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos Trabalhadores está em obs~rução.
O SR. ROBÉRIO ARAÚJO (PPB - RR. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha o voto "não".
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - A
Mes~ lembra aos Srs. Deputados que, após esta, teremos uma outra votação. Será a última votação da
noite.'
O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O, SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
V. Exa. a palavra.
O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha
o voto "nlio" e solicita a V. Exa. que amanhã iniciemos a Ordem do Dia às 15 horas.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Encaminharemos a solicitação de V. Exa . ao Presidente
da Casa, nobre Deputado.
O SR. ODELMO LEÃO - Tenho certeza de
que S. Exa. atenderá à vontade da Casa.
O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
V. Exa. a palavra.
O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH (PT SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT
está em obstrução.
O SR. ROBSON TUMA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
V. Exa . a palavra.
O SR. ROBSON TUMA (PFL - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Mesa poderia informar quantas emendas aglutinativas ainda restam
para serem votadas?
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O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Faremos o levantamento e responderemos a V. Exa.
tão logo seja possível, nobre Deputado.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
a
V. Ex . a palavra.
O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
da F~ente Liberal recomenda o voto "não· e reitera o
apelo aos seus Parlamentares para que venham
imediatamente ao plenário, a fim de que possamos
concluir a votação desta emenda aglutinativa e dar
prosseguimento à última votação de emenda aglutinativa nesta noite.
O SR. ANTONIO .CARLOS PANNUNZIO
(PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB recomenda o voto ·não· e mais uma
vez solicita aos Srs. Parlamentares virem ao plenário, pois já estamos na fase final desta votação.
O SR. DARCfslO PERONDI (BlocoIPMDB RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PMDB vota "não· e convoca os seus Parlamentares
para comparecerem ao plenário, pois precisamos
atingir o quorum e acelerar a votação desta noite.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - A
Presidência responde à questão de ordem do nobre
Deputado Robson Tuma: esgotada a pauta de hoje,
ficarão faltando quatro emendas aglutinativas, que
deverão ser votadas na próxima sessão.
O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem·
V. Exs. a palavra.
O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT encontrase em obstrução.
O SR. ROBSON TUMA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
V. 8t. a palavra.
O SR. ROBSON TUMA (PFL - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, apresento a V..Exa. e
demaiS Líde~ a sugestão de permanecermos no
plenário, fazendc um esforço concentrado, para votarmos todas as emendas aglutinativas - só os DVS
ficariam pendentes -, porque na próxima semana
haverá votações importantes, como a relativa às
cassações dos Deputados. Assim, poderíamos Iimpar a pauta no que diz respeito a esta matéria. Com
um pequeno esforço, votaríamos mais quatro emen-

aos
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das aglutinativas em mais duas horas ou duas horas
e meia.
O SR. SÉRGIO CARNEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordel't:l.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Portes) - Tem
V. Exs. a palavra.
O SR. SÉRGIO CARNEIRO (PDT - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, atingido o quorum regimental, o PDT recomenda o voto ·sim·.
O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, atingido o quorum regimentàl, o PT recomenda o voto ·sim".
O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL recomenda o voto "não" e lembra que, conforme foi
anunciado, após esta votação, há mais uma emenda
aglutinativa a ser votada.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - A
Mesa informa ao Deputado Robson Tuma que, regimentalmente, seu desejo - que tenho certeza é
também o da grande maioria - não poderá ser atendido.
A SRA. JANDIRA FEGHALI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
V. Exa . a palavra.
A SRA. JANDIRA FEGHALI (PCdoB - RJ.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, atingido
o quorum regimental, o PCdoB vota ·sim·.
O SR. COLBERT MARTINS (PPS - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, atingido o quorum regimental, o PPS recomenda o voto "sim".
O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, atingido o quorum
regimental, o PPB continua votando "não· e solicita
que sejà encerrada esta votação.
O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH (PT SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, atingido o quorum regimental, o Partido dos Trabalhadores recomenda o voto ·sim·.
O SR. COLBERT MARTINS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
s
V. Ex . a palavra.
O SR. COLBERT MARTINS (PPS - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, esperamos que
V. Ex8· tenha a mesma tolerância que o Presidente
Michel Temer teve durante o grande espetáculo esportivo entre Brasil e Alemanha.
O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

Março de 1998

DIÁRIO DA .cÂMARA DOS DEPUTADOS

o SR. PRESIDENTE (Heráclito FÇ>rte~) - Tem
V.Exa. a palavra.
.
O SÁ. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB informa a
sua bancada que teremos mais uma votação
Nesta votação, recomendamos o v~to "não" e
~olicitamos a V.Exa. que encerre a votação.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - A
Mesa informa que ainda há fluxo, nobre Deputado.
A SRA. JANDIRA FEGHALI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
V. E~' a palavra.
A SRA. JANDIRA FEGHALI (PCdoB - RJ.
Sem revisão da oradora.) Sr. Presidente, o
PCdoB vota "sim".
O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB vota "não".
O SR. AGNELO QUEIROZ (PCdoB - DF. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PCdoB vota
"sim", em defesa dos servidores.
O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH (PT SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
voto do Partido dos Trabalhadores é pela aprovação
da presente emenda.
O SR. SÉRGIO CARNEIRO (PDT - BA. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente, o PDT recomenda o voto ·sim"
O SR. ROBÉRIO ARAÚJO (PPB-RR. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomend~
o voto "não".
.
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIÓ
(PSDB-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB recomenda o voto "não· e solicita aos
Srs. Parlamentares que não votaram que o façam:
Já está próximo o término desta votação, e nesta
noite ainda haverá outra.
A SRA. JANDIRA FEGHALI (PCdoB - RJ.
Sem revisão da oradora.) Sr. Presidente, o
PCdoB, na defesa da expectativa de direitos e dos
direitos adquiridos dos servidores públicos, vota
"sim".
O SR. COLBERT MARTINS (PPS - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, ó PPS recomenda o voto "sim".
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB recomenda o voto "não".
O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT recomenda
o voto "não".
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O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB. r.ecomenda
o voto "não".
Sr. Presidente, não há mais fluxo.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - A
Presidência pede aos Srs. Deputados' que ainda não
exerceram o direito do voto que o façam, pois vou
encerrar a votação.
O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - "Tem
V.Exa. a palavra.
O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, o PT vota "sim".
O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB vota "não".
O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Pr~sidente, o PT vota "sim".
A SRA. DOLORES NUNES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ord~m.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
V.Exa. a palavra.
A SRA. DOLORES NUNES (PFL - TO. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, gostaria de
retificar o meu voto. Votéi "não", mas meu voto é
"sim".
O SR. PRESIDENTE '(Heráclito Fortes) - Está
feito o registro.
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
V. Exa . a palavra.
O SR. ANTONIO CÀRLOS PANNUNZIO
(PSDB-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB recomenda o voto "não".
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Não
há mais quem queira votar; vou encerrar ~. votação.
O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (HerácJito Fortes) - Tem
V. Exa a palavra.
O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Semrevisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "sim".
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZio
(PSDB-SP. Sem revisão do orador.) -. Sr. Presidente, o PSDB vota "não".
O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
V. Exa a palavra.
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SR. ALEXANDRE -CARDOSO (PSB - RJ.
Sem revisão do orado'r.) - Sr. Presidente, parabenizo-o pela condução democrática dos trabalhos.
Estou marcando o tempo das votações. V. Exa
está garantindo a cada uma delas mais ou menos 25
minutos. E tenho absoluta certeza de que s~rá o
mesmo a ser gasto para a votação dos DVSs. Obviamente V. E>t não usará tempos diferentes para a
votação da mesma matéria.
Portanto, parabenizo-o pela condução democrática dos trabalhos. Continuarei marcando a duração das votações.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - A
Mesa não raciocina sob hipóteses, nobre Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Está
encerrada a votação.
A Mesa vai proclamar o resultado:
VOTARAM:
Sim: 156
Não: 254
Abstenções: 6
Total: 416
É rejeitada a Emenda Aglutinativa n2 60.
VOTARAM OS SEGUINTES SENHORES DEPUTADOS:

Roraima
Alceste Almeida - Bloco/PMDB - Não
Elton Rohnelt - PFL - Não
Francisco Rodrigues - PTB - Não
Luciano Castro - PSDB - Não
Luis Barbosa - PPB - Não
Moisés Lipnik - PL - Sim
Robério Araújo - PPB - Não
Salomão Cruz - PSDB - Não.

Amapá
Antônio Feijão - PSÓB - Sim
Eraldo Trindade - PPB - Sim
Murilo Pinheiro - PFL - Abstenção
Raquel Capiberibe - PSB - Sim
Sérgio Barcellos - PFL - Não
Valdenor Guedes - PPB - Sim.

Pará
Anivaldo Vale - PSDB - Não
Antônio Brasil - Bloco/PMDB - Sim
Asdrúbal Bentes - BlocolPMDB - Não
Benedito Guimarães - PPB - Não
Elcione Barbalho - BlocolPMDB - Sim
Geraldo Pastana - Bloco/PT - Sim
Gerson Peres - PPB - Não
Giovanni Queiroz - Bloco/PDT - Sim.

Hilário Coimbra:- PSDB - Não
Mário Martin.s - Bloco/PMDB - Não
Olávio Rocha;... PSDB - Não
Paulo Rocha - Bloco/PT - Sim
Raimundo Santos - PFL - Não
Socorro Gomes - Bloco/PCdoB - Sim.

Amazonas
Arthur Virgílio - PSDB - Não
Euler Ribeiro - PFL - Não
João Thomé Mestrinho - BlocolPMDB - Sim
José Melo - PFL - Não
Luiz Fernando - PPB - Não.

Rondônia
Confúcio Moura - Bloco/PMDB - N~o
Eurípedes Miranda - Bloco/PDT - Sim
Expedito Júnior - PFL - Não
Moisés Bennesby - PSDB - Não
Silvernani Santos - PFL - Não.

Acre
Carlos Airton - PPB - Sim
Célia Mendes - PPB - Sim
Chicão Brígido - Bloco/PMDB - Não
Emílio Assmar - PPB - Sim
Osmir Lima - PFL - Não
Regina Lino - Bloco/PMDB - Sim
Zila Bezerra - PFL - Não.

Tocantins
Antônio Jorge - PFL - Não
Da}ci Coelho - PFL - Não
Dolores Nunes - PFL - Não
João Ribeiro - PFL - Não
Osvaldo Reis - PPB - Não
Paulo Mourão - PSDB - Não.

Maranhão
Albérico Filho - Bloco/PMDB - Não
Antônio Joaquim Araújo - PL - Não
César Bandeira - PFL - Não
Costa Ferreira - PFL - Não
Haroldo Sabóia - Bloco/PT - Sim
Magno Bacelar - PFL - Não
Márcia Marinho - PSDB - Não
Neiva Moreira - Bloco/PDT - Sim
Pedro Novais - Bloco/PMDB - Não
Remi Trinta - PL - Não
Roberto Rocha - PSDB - Não
Sebastião Madeira - PSDB - Não.

Ceará
Aécio de Borba - PPB - Não
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Antonio Balhmann - PPS - Sim
Amon Bezerra - PSDB - Não
Edson Silva - PSDB - Não
Firmo de Castro - PSDB - Sim
Inácio Arruda - Bloco/PCdoB - Sim
José Unhares - PPB - Sim
José Pimentel- Bloco/PT - Sim
Leônidas Cristino - PPS - Sim
Nelson Otoch - PSDB - Não
Pimentel Gomes - PPS - Sim
Pinheiro Landim - Bloco/PMDB - Não
Raimundo Gomes de Matos PSDB Não.
Roberto Pessoa - PFL - Não
Rommel Feijó - PSDB - Não
Ubiratan Aguiar - PSDB - Não
Vicente Arruda - PSDB - Não.
Piauí
Ari Magalhães - PPB - Não
Ciro Nogueira - PFL - Não
Felipe Mendes - PPB - Não
Heráclito Fortes - PFL - Não
João Henrique - Bloco/PMDB - Não
Júlio César - PFL - Não
Paes Landim - PFL - Não.
,Rio Grande do Norte
Ana Catarina - Bloco/PMDB - Sim
Augusto Viveiros - PFL - Sim
Betinho Rosado - PFL - Não
Cipriano Correia - PSDB - Não
Henrique Eduardo Alves - Bloco/PMDB - Não
João Faustino - PSDB - Não
Ney Lopes - PFL - Não.
Paraíba
Adauto Bezerra - PFL - Não
Álvaro Gaudêncio Neto - PFL - Abstenção
Armando Abilio - Bloco/PMDB - Não
Efraim Morais - PFL - Não
Enivaldo Ribeiro - PPB - Não
Ivandro Cunha Uma - Bloco/PMDB - Sim
José Aldemir - Bloco/PMDB - Sim
José Luiz Clerot - Bloco/PMDB - Sim
Wilson Braga - PSDB - Não.
Pernambuco
Álvaro Ribeiro - PSB - Sim
ANTONIO GERALDO - PFL - Não
Fernando Ferro - Bloco/PT - Sim
Fernando Lyra - PSB - Sim
Gonzaga Patriota - PSB - Sim
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Humberto Costa - Bloco/PT - Sim
Inocêncio Oliveira - PFL - Não
José Jorge - PFL -' Não '
José Mendonça Bezerra - PFL - Não
José Múcio Monteiro - PFL - Não
Luiz Piauhylino - PSDB - Não
Mendonça Filho - PFL - Não
Nilson Gibson - PSB - Sim
Ricardo Heráclio - PSB - Sim
Roberto Fontes - PFL - Não
Salatiel Carvalho - PPB - Não
Sílvio Pessoa - Bloco/PMDB - Não
Wilson Campos - PSDB - Não
Wolney Queiroz - Bloco/PDT - Sim.
Alagoas
Benedito de Lira - PFL - Abstenção
Fernando Torres - PSDB - Sim
José Costa - PSD - Sim
José Thomaz Nonô - PSDB - Abstenção
Moacyir Andrade - PPB - Sim
Talvane Albuquerque - PFL - Não.
Sergipe
Adelson Ribeiro - PSDB - Não
Carlos Magno - PFL - Não
José Teles - PPB - Sim
Marcelo Déda - Bloco/PT - Sim
Messias Góis - PFL - Não
Pedro Valadares - PSB - Sim.
Bahia
Alcides Modesto - Bloco/PT - Sim
Aroldo Cedraz - PFL - Não
Claudio Cajado - PFL - Não
Colbert Martins - PPS - Sim
Domingos Leonelli - PSB - Sim
Eujácio Simões PL - Não
Félix Mendonça - PTB - Não
Geddel Vieira Uma - Bloco/PMDB - Não
Jaime Fernandes - PFL - Não
Jairo Azi - PFL - Não
Jairo Carneiro - PFL - Não
Jaques Wagner - Bloco/PT - Sim
João Almeida - PSDB ~ Não
João Carlos Bacelar - PJ:=L - Não
João Leão - PSDB - Não
Jonival Lucas - PFL - Não
José Carlos Aleluia - PFL - Não
José Rochá - PFL - Não
Luís Eduardo - PFL - Não
Luiz Braga - PFL - Não
Luiz Moreira - PFL - Não
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Mário NegrOrTlOnte - PSOB - Não
Nestor Duarte - PSOB - Não
Peçlro Irujo - Bloco/PMOB - Não
Prisco Viana - PPB - Sim
Roberto Santos - PSOB - Não
Roland Lavigne - PFL - Não
Sérgio Carneiro - Bloco/POT - Sim
Severiano Alves - Bloco/POT - Sim
Simara Ellery - Bloco/PMOB - Não
Ursicino Queiroz - PFL - Não
Walter Pinheiro - Bloco/PT - Sim.

Sandra Starling - Bloco/PT - Sim
Saraiva Felipe - Bloco/PMOB'- Sim
Sergio Miranda - Bloco/PCdoB - Sim
Silas Brasileiro - Bloco/PMOB - Não
Silvio Abreu - Bloco/POT - Sim
Tilden Santiago - Bloco/PT - Sim
Vittorio Medioli - PSOB - Não
Wagner do Nascimento - PPB - Não
Zaire Rezende - Bloco/PMOB - Sim.

Espírito Santo
Adelson Salvador- Bloco/PMOB'- Sim
Etevalda Grassi de Menezes - Bloco/PMOB-

Minas Gerais
Ademiar Lucas - PSOB - Não
Aécio Neves - PSOB - Não
Antonio do Valle - Bloco/PMOB - Não
Aracely de Paula - PFL - Não
Armando Costa - Bloco/PMOB - Sim
Bonifácio de Andrada - PSOB - Não
Oanilo de Castro - PSOB - Não
Elias Murad - PSOB - Não
Eliseu Resende - PFL - Não
Fernando Oiniz - Bloco/PMOB - Não
Francisco Horta - PFL - Não
Genésio Bernardino - Bloco/PMOB - Não
Herculano Anghinetti - PPB - Não
Ibrahim Abi-Ackel - PPB - Não
Israel Pinheiro - PPB - Não
Jaime Martins - PFL - Não
Joana O'Arc- Bloco/PT - Sim
João Fassarella - Bloco/PT - Sim
João Magalhães - Bloco/PMOB - Sim
José Santana de Vasconellos - PFL - Não
Lael Varela - PFL - Não
Leopoldo Bessone - PTB - Não
Márcio Reinaldo Moreira"7 PPB - Não
Marcos Lima - Bloco/PMOB - Sim
Maria Elvira - Bloco/PMOB - Sim
Mário de Oliveira - PPB - Não
Maurício Campos - PSOB - Não
Mauro Lopes - Bloco/PMOB - Não
Narcio Rodrigues - PSOB - Não
Neif Jabur - Bloco/PMOB - Não
Nilmário Miranda - Bloco/PT - Sim
OdeImo Leão - PPB - Não
Osmanio Pereira - PSOB - Não
Paulo Delgado - Bloco/PT - Sim
Paulo Heslander - PTB - Não
Philemon Rodrigues - PTB - Não
Raul Belém - PFL - Não
Roberto Brant - PSOB - Não
Romel Anizio - PPB - Não
Ronaldo Perim - Bloco/PMOB - Não
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Não.
Feu Rosa - PSOB - Sim
João Coser - Bloco/PT - Sim
Luiz Buaiz - PL - Sim
Luiz Durão - PFL - Não
Marcus Vicente - PSOB - Não
Nilton Baiano - PPB - Sim
Rita Camata - Bloco/PMOB -' Sim
Roberto Valadão - Bloco/PMOB - Não.

Rio de Janeiro
Alcione Athayde - PPB - Não
Aldir Cabral- PFL - Não
Alexandre Cardoso - PSB - Sim
Alexandre Santos - PSOB - Não
Ayrton Xerez - PSOB - Não
Candinho Mattos - PSOB - Não
Carlos Alberto Campista - PFL - Não
Carlos Santana - Bloco/PT - Sim
Eurico Miranda - PPB - Não
Fernando Gonçalves - PTB - Não
Fernando Lopes - Bloco/POT - Sim
Francisco Silva - PPB - Sim
Itamar Serpa - PSOB - Não
Jair Bolsonaro - PPB - Sim
Jandira Feghali - Bloco/PCdoB.... Sim
João Mendes - PPB - Não
Jorge Wilson - Bloco/PMOB - Não
José Egydio - PFL - Sim I
Laprovita Vieira - PPB - Sim
Laura Carneiro - PFL - Sim
Lima Netto - PFL - Não
Lindberg Farias - PSTU - Sim
Márcia Cibilis Viana ',:" Bloco/POT - Sim
Márcio Fortes - PSOB - Não
Maria da Conceição Tavares - Bloco/p'TSim
Milton Temer - Bloco/PT - Sim
Miro Teixeira - Bloco/POT - Sim
Moreira Franco - Bldco/PMOB - Não
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Osmar Leitão - PPB - Sim
Paulo Feijó - PSDB -~ Não
Roberto Campos - PPB - Não
Roberto Jefferson - PTB - Não
Ronaldo Cezar Coelho - PSDB - Não
Ronaldo Santos - PSDB - Não
Rubem Medina - PFL - Não
Sérgio Arouca - PPS - Sim
Simão Sessim - PPB - Sim.

São Paulo
Alberto Goldman - PSDB - Não
Aldo Rebelo - Bloco/PCdoB - Sim
Almino Affonso - PSB - Sim
Aloysio Nunes Ferreira - PSDB - Não
Antonio Carlos Pannunzio - PSDB - Não
Arlindo Chinaglia - Bloco/PT - Sim
Arnaldo Faria de Sá - PPB - Sim
Arnaldo Madeira - PSDB - Não
Carlos Apolinário - Bloco/PMDB - Não
Carlos Nelson - Bloco/PMDB - Não
Celso Russomanno - PPB - Não
Corauci Sobrinho - PFL - Sim
Dalila Figueiredo - PSDB - Sim
De Velasco - Bloco/PRONA - Não
Delfim NettCl - PPB - Não
Edinho Araujo - Bloco/PMDB - Não
Eduardo Jorge - Bloco/PT"':'" Sim
Fernando ZlJPpO - Bloco/PDT - Sim .
Hélio Bicudo":' Bloco/PT - Sim
Ivan Valente - Bloco/PT -'- Sim
Jair Meneguelli - Bloco/PT - Sim
João Paulo - Bloco/PT - Sim
Jorge Tadeu Mudalen ~PPB - Não
José Augusto"":: PPS - ~iin .,'
José Coimbra.;..' PTB - Sim
José de Abreu - PSDB - Não'
José Genoíno - Bloco/PT - Sim
José Machado '- Bloco/PT - Sim
José Pinotti - PSB - Sim
Koyu lha - PSDB - Não'
Lamartine Poselia - PPB - Não'
Luciano Zica"': Bloco/PT- Sim
Luiz Eduardo Greenhalgh -' Bloco/PT -' Sim
'
Luiz Gushiken - Bloco/PT'- Sim
Luiz Máximo - PSDB - Sim
Maluly Netto - PFL - Não
Marcelo Barbieri - Bloco/PMDB - Sim
Marta Suplicy - Bloco/PT - Sim
Maurício Najar - PFL - Não
Michel Temer - Bloco/PMDB - Abstenção
(Art. 17, § 1.2 do RICD)
Nelson Marquezelli - PTB - Não

Pedro Yves - PPB - Sim
RiGardo Izar -' PPB - Não
Robson Tuma - PFL - Não
Salvador Zimbaldi - PSDB - Não
Silvio Torres - PSDB - Não
Tuga Angerami - PSDB - Sim
Ushitaro Kamia - PPB - Não
Vadão Gomes - PPB - Não
Valdemar Costa Neto - PL - Sim
Vicente Cascione - PTB - Sim
Wagner Rossi - Bloco/PMDB - Não
Wagner Salustiano - PPB - Não
Welson Gasparini - PSDB - Não
Zulaiê Cobra - PSDB - Não.

Mato Grosso
Antonio Joaquim - PSDB - Não
Gilney Viana - Bloco/PT - Sim'
Murilo Domingos - PTB - Não
Pedro Henry - PSDB - Não
Rodrigues Palma - PTB - Não
Rogério Silva - PFL - Não
Tetê Bezerra - Bloco/PMDB - Não
Welinton Fagundes - PL - Sim.

Distrito Federal
Agnelo Queiroz - Bloco/PCdoB - Sim
Augusto Carvalho - PPS - Sim
Benedito Domingos - PPB - Não
Chico Vigilante - Bloco/PT - Sim
Jofran Frejat - PPB - Sim
Qsorio Adriano - PFL - Não.

Goiás
Aldo Aranteli - Bloco/pedoB - Sini
Barbosa Neto - Bloco/PMDB - Não
Carlos Mendes - Bloco/PMDB - Não
Jovair Arantes - PSDB - Não
Maria Valadão - PTB - Sim
Nair Xavier Lobo - BlocolPMDB - Não
Orcino Gonçalves - Bloco/PMDB - Não
Pedro Canedo - PL - Sim
Pedro Wilson - Bloco/PT- Sim
Rubens Cosac 'T Bloco/PMDB - Não
Sandro Mabel- Bloco/PMDB - Não
Vilmar Rocha - PFL- Não.

Mato Grosso do Sul
Dilso Sperafico - PSDB - Não
Marçal Filho - PSDB - Não
Marilu Guimarães - PFL - Sim
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Marisa Serrano - PSDB - Não
Nelson Trad - PTB - Não
Saulo Queiroz - PFL - Não.
Paraná
Affonso Camargo - PFL - Não
Alexandre Ceranto - PFL - Não
Antonio Ueno - PFL - Não
Basílio Villani - PSDB - Não
Chico da Princesa - PTB - Não
'Dilceu Sperafico - PPB - Não
Djalma de Almeida César - Bloco/PMDB Não
Fernando Ribas Carli - PPB - Não
Flávio Arns - PSDB - Sim
Hermes Parcianello - Bloco/PMDB - Sim
João Iensen - PPB - Não
José Borba - PTB - Não
José Janene - PPB - Não
Luéiano Pizzatto - PFL - Não
Luiz Carlos Hauly - PSDB - Não
Maurício Requião - Bloco/PMDB - Não
Max Rosenmann - PSDB - Não
Moacir Micheletto - Bloco/PMDB - Não
Nedson Micheleti - Bloco/PT - Sim
Nelson Meurer- PPB - Não
Odílío Balbinotti - PSDB - Não
Padre Roque - Bloco/PT - Sim
Paulo Bernardo '- Bloco/PT - Sim
, Paulo CordeirÇ> - PFL - Não
Renato Johnsson - PSDB - Não
Ricardo Barros...., PPB - Não
Ricardo Gomyd~":' ,Bloco/PCdoB - Sim
Valdomiro Meger - PFL - Não.
Santa.Catarina
Dejandir Dalpasqliale - Bloco/PMDB - Não
Dercio Knop - Bloco/PDT - Sim
Edinho Bez - Bloco/PMDB - Abstenção
Hugo Biehl- PPB - Não
Jose Carlos Vieirii"- PFL - Não
Mário'Cavallazzi - 'PPB - Não
Milton Mendes - Bloco/PT - Sim
Paulo Bauer - PFL - Não
Paulo Bornhausen- PFL - Não
Paulo Gouvêa - PFL - Não
Serafim Venzon - Bloco/PDT -Sim
Valdir Colatto - Blbco/PMDB - Não
Vânio dos Santos - Bloco/PT - Sim.
Rio Grande do Sul
AdãoPretto - Bloco/PT - Sim
Adroaldo Streck - PSDB - Não
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Adylson Motta - PPB - Sim
Airton Dipp - Bloco/PDT - Sim
Augusto Nardes - PPB - Sim
Carlos Cardinal - Bloco/PDT - Sim
Darcísio Perondi - Bloco/PMDB -' Não
Enio Bacci - Bloco/PDT - Sim
Ezidio Pinheiro - PSDB - Sim
Fetter Júnior - PPB - Não
Germano Rigotto - Bloco/PMDB - Não
Jair Soares - PPB - Sim
Jarbas Lima - PPB - Sim
Luís Roberto Ponte - Bloco/PMDB - Não
Luiz Mainardi - Bloco/PT - Sim
Matheus Schmidt - Bloco/PDT - Sim
Miguel Rossetto - Bloco/PT - Sim
Nelson Marchezan - PSDB - Não
Odacir Klein - Bloco/PMDB - Não
Osvaldo Biolchi - PTB - Não
Paulo Paim - Bloco/PT - Sim
Paulo Ritzel- Bloco/PMDB":' Não
Renan Kurtz - Bloco/PDT - Sim
Valdeci Oliveira - Bloco/PT - Sim
Waldomiro Fioravante - BlocolPT - Sim
Wilson Cignachi - Bloco/PMDB - Não.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - A
Mesa solicita aos Srs. Parlamentares que permaneçam em plenário. Esta será a última' votação.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Sobre a mesa a Emenda Aglutinati.va n2 61, nos seguintes termos:
Emenda Aglutinativa n2 61
A partir do conteúdo do(a)
Emenda n2 16-CE/98
Emenda n2 37-CE/98,
Emenda n238-CE/98
Emenda n2 36-CE/98 '
Emenda n2 43-CE/98
Alterar o Substitutivo do Senado à PEC n2
331/95 da seguinte forma:
Artigo a ser alterado (no Substitutivo): art: 92
Dispositivo da COnstituição: art. ge do Substitutivo
Modificação proposta pela presente Emeríd4:
Dê-se ao art. 92 do Substitutivo a seguinte redação:
•Art. 92 Observado o disposto no art. 42
desta Emenda e ressalvado o direitocfêopção à aposentadoria pelas normas' por' ela
estabelecidas para o regime geral de ·previdência social, é assegurado o direito à aposentadoria ao segurado que se tenha ;filiado
ao regime geral de previdência sociak.até a
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data de publicação de,sta Emenda, e qu~,
cumulativamente, atenda' aos seguintes requisitos:
I - conte com cinqüenta e um anos de
idade, se homem, e quarenta e seis anos de
idade, se mulher; e
11 - conte tempo de contribuição igual a
trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos,
se mulher, ou com tempo de contribuição diferente, condicionado ao fator renda do segurado, nos termos da lei;
§ 1!! O segurado de qL!e trata este artigo, desde que atendido o disposto no inciso
I do caput, e observado o disposto no art. 42
desta Emenda, pode aposentar-se com valores proporcionais ao tempo de contribuição, obedecidas as seguintes condições:
I - contar tempo de contribuição igual,
no mínimo, a trinta anos, se homem, e vinte
e cinco anos, se mulher;
11 - o valor da aposentadoria proporcional será equivalente a oitenta e cinco por
cento do valor da aposentadoria a que se refere o caput, acrescido de três por cento por
ano de contribuição que supere o tempo que
se refere o inciso anterior, até o limite de
cem por cento.

Justificação
A regra de transição para o RGPS fixa limite
de idade que, na verdade, é incompatível com a
expectativa de direito. Quem começou a trabalhar
aos 15 anos de idade, terá que trabalhar mais 3
anos, pois não terá atingido ainda a idade mínima
de 53 anos. Isto fere a expectativa de direito, onerando quem já cumpriu quase totalmente os requisitos para aposentadoria nas regras atuais. Por
isso, propomos idade mínima menor na regra de
transição, a partir das emendas, aglutinadas, podençfp ser fixado limite diferente em função da renda do segurado.
'Além disso, a aposentadoria proporcional deve
ser calculada respeitando a proporção direta entre o
tempo de serviço e o benefício, sem sofrer o rebaixamento proposto pela Emenda.
'Sala das Sessões, - Deputado Humberto
do
Bloco
Parlamentar
Costa,
Vice-Líder
PT/PDTIPCdoB - Deputado Arlindo Chinaglia, Bloco Parlamentar PT/PDT/PCdoB.
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O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Com
a palavra o Relator, Deputado Arnaldo Madeira.
O SR. ARNÃLDO MADEIRA (PSDB -' SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr.as e
Srs. Parlamentares, esta emenda aglutinativa tem o
mesmo sentido da anterior. Apenas ~ destinada ao
Regime Geral da Previdência Social, enquanto a outra era destinada ao servidor público.
A argumentação é a mesma. Não quero cansar
os Srs. Deputados com repetições. Somente insisto
em que o estabelecido como idade mínima, na fase
de transição, valerá para os próximos 25 ou 30 ànos:
48 anos de idade mínima para a mulher e 53 para o
homem.
São idades em que não dá para se dizer qúe a
pessoa é muito velha. Temos que ter em conta a
mudança do padrão demográfico de vida da população brasileira.
Portanto, Sr. Presidente, nosso parecer, lembrando a argumentação que fizemos na Emenda
n.!! 60, é contrário a esta emenda aglutinativa.
O SR. UDSON BANDEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
V. Ex.a a palavra.
O SR. UDSON BANDEIRA (Bloco/PMDB _
TO. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior, meu voto foi:'não".
O SR. CORIOLANO SALES (PDT - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Pr~sidente, na votação anterior, meu voto foi ·sim".
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Para
encaminhar como autor, tem a palavra o Deputado
Humberto Costa, por cinco mi~utos.
O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, diferentemente do
que disse o Relator, esta emen,da, apesar de várias
semelhanças com a anterior, tem preocupação de
ser ainda mais justa, porque, no outro caso, estávamos nos referindo aos servidores públicos. Agora,
referimo-nos aos trabalhadores do Regime Geral de
Previdência Social.
Por que digo que é mais justa? Porque são
exatamente esses os trabalhadores que geralmente
começam a trabalhar mais cedo, nos empregos mais
insalubres. Portanto, a adoção dessa regra de transição, com idade mínima de 53 anos para o homem e
48 para a mulher, torna-se ainda mais perversa.
Assim, defendemos nesta emenda" primeiro,
reduzir de 53 para 51 anos, exatamente para tentar
compatibilizar com aquela idade que a Organização
Internacional do Trabalho admite para o início do
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exercício profissional e,aQ mesmo tempo, não cauO SR. AUGU$TQ fARIAS (PFL - AL. Sem resar prejuízos.
visão do orado~.) - Sr. Presidente, na última votaEssa regra da adoção da idade mínima é perção, meu voto foi IInão".
versa principalmente na transição, porque trata
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Os
igualmente aquele que tem que trabalhar 34 anos e
dois registros serão feitos.
aquele que falta exatamente um mês para completar
Como votam os demais Líderes?
o período regulamentar.
'O SR. AGNELO QUEIROZ (PCdoB - DF: Sem
Estamos, em primeiro lugar, reduzindo essa
idade mínima; em segundo, procurando agregar o
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PCdoB vota
critério renda à possibilidade de adoção de critérios
favoravelmente a essa emenda, por motivo já explique se expressem mais cedo. Sabemos que o trabacitado na votação anterior e com uma agravante a
Ihador da zona canavieira de Pernambuco ou da
mais: o objetivo central da '/eforma da Previdência é
zona cacaueira da Bahia na verdade começa a trajustamente retirar a possibilidade de aposentadoria
balhar em condições muito mais insalubres. É justo
dos mais pobres, daqueles que começam a trabalhar
que esse trabalho insalubre, que geralmente é muito
mais cedo e, sobretudo, do,s trabalhadores da zona
mal remunerado, seja compensado com regras mais
rural que não têm carteira assinada.
flexíveis do ponto de vista do tempo de contribuição.
Hoje o trabalhador urbano - o íridice de deFinalmente, queremos que a aposentadoria
semprego nas cidades já aponta 8% - não tem conproporcional seja diretamente proporcional e não
dições de provar 35 anos ininterruptos de contribuiesse arremedo de proporcionalidade que admite reção. O objetivo é muito claro: economizar recursos e
dutores de até 30% em relação a essas aposentadonão pagar benefícios para os pobres. Essa é a rerias. Propomos 85% do valor, com possibilidade de
gra. Quando vai aposentar-se o trabalhador que coacréscimo de 3% a cada ano trabalhado.
meçou a trabalhar aos doze, treze, quatorze anos de
idade? Ele completa o tempo de contribuição e ainda
Por essa razão, defendemos essa emenda
não se aposenta. Ele é o mais penalizado, porque a
aglutinativa.
idade mínima o impossibilita que cumpra as duas reO SR. ABELARDO LUPION _ Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
gras, tempo de serviço e contribuição, impossível
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) _ Tem
nesses 35 anos.
V. Ex. a a palavra.
, P o r t a n t o , Sr. Presidente, depois de tanta perO SR. ABELARDO LUPION (PFL _ PRo Sem
versidade, agora querem quebrar uma regra, mesmo
revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas duas últina transição? Se ,fosse pelo menos para 'os novos,
mas votações meu voto foi "não".
estaria\falando: "E muita perversidade, mas é para
os novos". Mas isto aqui não. É muita perversidade,
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) _ Em
votação a Emenda Aglutinativa n.!! 61. Como votam
mas é agora que se vai quebrar a regra que já está
os Srs. Líderes?
estabelecida.
O SR. COLBERT MARTINS (PPS - BA. Sem
.
Por isso, esta emenda é mais perversa ainda,
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS entende
Já que para os trabalhadores, os servidores públicos,
que esta emenda aglutinativa, na regra de transição,
o tempo de contribuição é o mesmo do tempo de
amplia o critério para o Regime Geral de Previdência
serviço descontado no contracheque. Mas o trabaIhador do Regime Geral não. Este não consegue seSocial, reduzindo perdas de tantas pessoas que enquer completar o tempo de contribuição.,
traram no mecanismo da Previdência com uma regra
que se pretende modificar no seu transcurso.
O PCdoB vota "sim".
O SR. LUIZ BUAIZ (PL - ES. Sem revisão do
Como não entendemos correto modificação de
regras que possam trazer prejuízo às pessoas, o
orador.) - Sr. Presidente, o PL vota "sim".
PPS recomenda o voto '~sim".
O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSS .,.. RJ.
O SR. SEVERINO CAVALCANTI - Sr. PresiSem revisão do orador.) - Sr. Presidente, V. Ek a codente, peço a palavra pela ordem.
nhece algum jovem de quinze anos, no Piauí, que
não tenha trabalhado no interior? Esta emenda não
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
a
V. Ex. a palavra.
dará direito a esse jovem - como está no texto - de
se aposentar. Então, esta emenda é para o Piauí,
O SR. SEVERINO CAVALCANTI (PPB - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votaPemambuco, Paraíba, onde o jovem começa a tração anterior, meu voto foi "não".
balhar aos quatorze ou quinze anos e resguardará o
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direito de se aposentar quando chegar à idade de
50,51 anos.
Sr. Presidente, citei como exemplo o seu Estado porque todos sabemos do compromisso que
V. Ex. a tem com o Piauí.
Na verdade, o texto oferecido pelo Relator não
dará sequer o direito a esse garoto que começou a
trabalhar cedo, para ajudar o pai, e que não tem carteira assinada, de se aposentar.
Sr. Presidente, somente este argumento seria
fundamental aos Deputados do Nordeste, como também ao nobre Deputado Gerson Peres, do Pará, briIhante conhecedor da Previdência, que sabe não
existir no interior do seu Estado nenhum jovem que
aos 15 anos ainda não tenha trabalhado.
Esta falação é para esta máxima: Esta reforma
quer prejudicar o pobre e tirar o direito de quem não
o tem e quer preparar o caminho para uma nova reforma daqui a 4 anos, com o intuito de privatizar a
Previdência e de garantir, enfim, uma enorme quantidade de lutas.
Portanto, Sr. Presidente, o encaminhamento é
no sentido de nos transportarmos ao seu Estado,
aos Estados do Pará e de Pernambuco. Pedimos o
voto "sim", para que o jovem de 15 anos tenha pelo
menos o direito de se aposentar.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Fiquei comovido, nobre Deputado.
Com a palavra o Líder do PDT.
O SR. SÉRGIO CARNEIRO (PDT - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Deputado Inocêncio Oliveira, sempre preparado para a defesa das
teses que apresenta neste plenário, respondeu no
encaminhamento passado que a idade de 53 anos
não havia sido colocada aleatoriamente, porque a
pessoa só poderia entrar para o setor público aos 18
anos. Mas o § 92 do art. 201 diz que, para efeito de
aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca
do tempo de contribuição na Administração Pública
e na atividade privada. Portanto, a pessoa que começa a trabalhar mais cedo na iniciativa privada
pode contar esse tempo para efeito de aposentadoria.
Nesse sentido foi o nosso encaminhamento, e
o sustentamos neste. Não estamos modificando a
idade de 53 anos, mas tentando flexibilizar essas regras para os trabalhadores que estão em transição
de um sistema para o outro.
O PDT votará "sim", na votação da emenda
aglutinativa.
O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, não pretendo re-
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petir essas argumentações, sob o risco de aqui ser
até apedrejado.
Na condição de Vice-Líder cioso da sua responsabilidade, deveria obstruir esta votação. Mas,
atendendo a reclamos, pedidos e até temendo algumas ameaças, simplesmente o PT vota "sim".
O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB
vota "não·.
O SR. DARCíSIO PERONDI (Bloco/PMDB RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, perverso é achar que existe dinheiro de sobra para conceder aposentadoria aos 45, 46, 47 anos. Existem
Deputados que querem permitir aposentadorias com
45, 46 anos.
É perverso e incorreto dizer que o mineiro não
poderá aposentar-se. Estamos permitindo, na reforma, numa lei complementar, que o mineiro, desde
que comprove, aposente-se, sim, com aposentadoria
especial, aos 25 ou 30 anos.
Além do mais, essa gurizada, que começa a
trabalhar com 14, 15, 16 anos, trabalha na informalidade, nunca conseguirá aposentadoria aos 45 ou 50
anos porque não tem mão-de-obra qualificada. Os
efeitos do Plano Real já estão acontecendo. Talvez,
no futuro, todos tenham carteira assinada, e, então,
a maioria, que se aposentará aos 60 anos, não será
beneficiada por essa emenda salvadora, demagoga,
que está sendo apresentada.
Por isso, o PMDB vota "não".
O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o país que aposenta seu povo aos 50 anos está fadado a viver na pobreza e na miséria.
O Partido Progressista Brasileiro quer regras
para colocar as crianças e os jovens nas escolas.
Por isso recomendamos aos nossos deputados ficarem com o Relator. Votem "não".
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, retórica à parte, no mínimo quero reafirmar
que a Oposição certamente não leu o "Anuário Estatístico da Previdência". Caso contrário, saberia que
95% das aposentadorias de baixo salário, de um a
cinco salários mínimos, foram por idade e não por
tempo de serviço.
Assim, deixando de lado toda e qualquer discussão, o PSDB mantém-se com o Relator e, conseqüentemente, vota ·não",
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, esta
emenda é semelhante à anterior, sendo para o Regi-
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me Geral de Previdência. Pelas razões expostas no
encaminhamento anterior, quando justificamos por
que 48 anos para a mulher e 53 anos para o homem
na fase' de transição - os argumentos são os mesmos -, o Partido da Frente Liberal recomenda o voto
·não·.
O SR. RONALDO CEZAR COELHO (PSDB AJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a liderança do Governo recomenda o voto "não".
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - A
Presidência solicita a todos os Srs. Deputados que
tomem assento em seus lugares, a fim de ter início a
votação pelo sistema eletrônico.
Os Srs. Deputados que se encontram nas bancadas queiram registrar os seus códigos de votação.
Srs. Deputados, queiram selecionar os seus
votos.
Os Srs. Deputados que se encontram nas bancadas queiram acionar o botão preto no painel até
que as luzes do posto se apaguem.
Os Srs. Deputados que ainda não registraram
os seus votos queiram fazê-lo nas bancadas que estiverem com as luzes acesas. O procedimento é o
mesmo dos postos avulsos: registrar código de votação, selecionar o voto e apertar o botão preto.
Os Srs. Deputados que não registraram os
seus votos queiram fazê-lo nos postos avulsos.
O SR. HUMBERTO CO~TA- Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem. .
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
V. Ex.a a palavra.
O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Semrevisão do orador.) - Sr. Presi.dente, o PT vota "sim·.
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota -não".
O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB vota -não·.
O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem revisão do orador.) ..:.. Sr. Presidente, o PT vota "sim".
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "não".
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
da Frente Liberal recomenda o voto "nãoN.
O SR. DARCrSIO PERONDI (BlocoIPMDB AS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PMDB vota ·não".
O SR. AGNELO QUEIROZ (PCdoB - DF. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PCdoB vota
·sim-.
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O SR. AYRTON XEREZ (PSDB - AJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
"não-.
O SR. AGNELO QUEIROZ (PCdoB - DF. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, para garantir o
direito dos trabalhadores, o PCdoB vota -sim-.
O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "sim-.
O SR. CARLOS SANTANA -' Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
V. Ex. a a palavra.
, O SR. CARLOS SANTANA (PT - RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto foi
Nsim-.
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR~ PRESIDENTE (HeráClito Fortes) - Tem
V. Ex.a a palavra.
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB - SP.Sem revisão do orâdor.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "não-.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Esta
Presidência lembra aos Srs. Deputados que a sessão,de amanhã terá início às 14 horas, com Ordem
do Dia prevista para as 16 horas, para os efeitos administrativos que todos. conhecem.
O SR. CARLOS SANTANA ,... Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
V. Ex.a a palavra.
.
O SR. CARLOS SANTANA (PT - RJ. Sem reyisãodo orador.) - Sr. Presidente, meu voto é -sim-.
O SR. VANIO. DOS SANTOS (PT - SC. Sem
revisão do orador.)· -:- Sr. Presidente, meu voto é
I

-sim-·

'O SR. ODELMO LEÃO _I Sr. Presidente; peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito: Fortes) - Tem
V. Ex.a a palavra.
O SR. ODELMQ LEÃO (PPB - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB reçomenda
.
;-,
o voto "não·.
O SR. AYRTON XEREZ (PSDB - RJ. Sem revisão do' orador.) - Sr. Presidente, o P$'DB recomenda o voto "não-.
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "não".
.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL: -7- PE.
Sem revisão do orador.) -. Sr. Presidente, Partido
da Frente Liberal recomenda o voto -não".

o

.
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o SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Todos votaram?
O SR. AVRTON XEREZ - Sr. Presidente, peço
.
a palavra pála ordem.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
V. Ex.a a palavra.
O SR. AVRTON XEREZ (PSDB - RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB recomenda o voto "não".
..
O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "sim".
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "não".
O SR. ROBERTO PAULINO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
V. Ex. a a palavra.
O SR. ROBERTO PAULINO (Bloco/PMDB PB. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior, votei "sim".
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
V. Ex. a a palavra.'
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "não".
O SR. HUMBERTO COSTA (PT- PE. Sem revisão do orador. ) - Sr. Presidente, o PT encaminha
o voto "sim".
_
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSOS - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o'PSDB encaminha o voto "não".
O SR. ARACELV DE PAULA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
V. Ex.a à palavra.
O SR. ARACELV DE PAULA (PFL - MG. Sem
revisão do orador. ) - Sr. Presidente, quero corrigir o
meu "óto. Votei "não", mas registrei "abstenção".
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) V. Ex·..a registrou "abstenção·, e a intenção era
votar "sim"?
O SR. ARACELV DE PAULA - Meu voto é
.nao.
- .1 .
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Os
Srs. Deputados que ainda não exerceram o seu direito de voto compareçam ao plenário.
Ô SR. DARCíSIO PERONDI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
~?C, a a pª!avra..
.
O SR. DARCíSIO PERONDI (Sfoco/PMDB'RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PMDB convoca' os seus Deputados para votar.
O SR. ROMEL ANíZIO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
V. Ex.a a palavra.
O SR. ROMEL ANíZIO (PPB - MG. Sem .revi:são do orador.) - Sr. Presidente, V. Ex. a nos poderia
informar qual será a pauta de amanhã?
,
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) 7" É' o
Projeto de Lei n.la 4.181, que trata da remuneração
dos militares, e a Proposta de Emenda à Constituição n.!l 33-1, de 1995, que versa sobre a Previdência
Social.
,
O SR. ROMEL ANíZIO -MUito obrigado, Sr.
Presidente.
"
'"
O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,
p~o a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortesf - Tem
, a
V. Ex. a palavra.
O SR. HUMBERTO C,OSTA (PT- PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente". não ,há mais fluxo.
.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Cona
'
cordo com V. Ex. .
, .

y.

, Está encerrada a votação.

'O SR. ALDIR CABRAL - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) ~ Tem
a '
V. Ex.,
a palavra.
,
O SR. ALDIR CABRAL (PFL - RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, para completar,
meu V.oto é "não".
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na primeira votação de hoje, a do requerimento de preferência, meu voto foi "sim".
O SR. JORGE WILSON (BlocoIPMDB' - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, para efeito
administrativo, meu voto é Rnão".
O SR. ANTONIO GERALDO (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria que ficasse consignado meu voto "não" nesta votação.
O SR. PEDRO VALADARES (PSB - SE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, para efeito administrativo, voto "sim".
.
O SR. WOLNEY QUEIROZ (PDT - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria que ficasse consignado em ata meu voto "sim" na última
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votação extraordinária da parte da manhã. Pensei
que o Bloco estivesse em obstrução e não registrei
meu voto.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Estão
feitos os registros.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - A
Mesa anuncia o resultado da votação:
VOTARAM:

Sim:
Não:
Abstenções:
Total:

156
237
08

401

É rejeitada a Emenda Aglutinativa n2 61
VOTARAM OS SEGUINTES SENHORES DEPUTADOS:

Roraima
Arceste Almeida - Broco-PMDB - Não
Francisco Rodrigues - PTB - Não
Luciano Castro -'- PSDB - Não
Luís Barbosa - PPB - Não
Roberto Araújo - PPB - Não
Salomão Cruz - PSDB - Não.
Amapá
Antonio Feijão - PSDB - Sim
Eraldo Trindade - PPB - Sim
Murilo Pinheiro - PFL - Abstenção
Raquel Capiberibe - PSB - Sim
Sérgio Barcellos - PFL - Não
Valdenor Guedes - PPB - Sim.
Pará
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José Melo - PFL - Não
Luiz Fernando - PPB - Não. .
Rondôn.ia
Confúcio Moura - Bloco/PMDB -. Não
Eurípedes Miranda - BlocolPDT - Sim
Expedito Junior - PFL - Não '
Moises Bennesby - PSDB- Sim
Silvernani Santos - PFL- Não.
Acre
Carlos Airton :-. PPB - Sirir
Célia Mençles - PPB - Sim
Chicão Brígido - Bloco/PMDB - Não
Emilio Assmar - PPB - Sim
Osmir Lima - PFL - Não
Regina Lino - BlocolPMDB - Sim
Zila Bezerra - PFL - Não.
Tocantins
. A~tonio Jorge .-: PFL - Não
Darci Coelho - PFL - Não .
Dolores Nunes - PFL - Sim
João Ribeiro - PFL - Não
Osvaldo Reis - PPB - Não
Paulo Mourão - PSDB·- Não
.Udson .Bandeirà - Bloco/PM~B :... Não.
.Maranhão
Ãlbertn Filho - Bloco/PMDB ...:Não
Antonio Joaquim Araújo - PL:~ Não
Cesar Bandeira -.-PFL - Não
Costa Ferreira....:. PFL - Não
Haroldo Saboia -: Bloco/PT .:.. 'Sil)1
Magno Bacelar''':' PFL - Não'
Marcia MarinhO ;..! PSDB - Naó .'
Neiva Moreira -. Bloco/PDT - Sim
Pedro Novais - Bloco/PMDB - Não
Remi Trinta - PL - ' N ã o '
Roberto Rocha -:-PSDB - Não
Sebastião Maderra - PSDB -Não.
I

Anivaldo Vale - PSDB - Não
Antonio Brasil- BI6coIPMDB ..;.. Sim
Asdrúbal Bentes - Bloco/PMDB - Não
Benedito Guimarães - PPB - Não
Elcione Barbalho - Bloco/PMDB - Sim
Geraldo Pastana - BlocolPT - Sim
Gerson Peres - PPB - Não
Giovanni Queiroz - BlocolPDT - Sim
Hilário Coimbra - PSDB - Não
'
Mário Martins - Bloco/PMDB - Não
Olávio Rocha - PSDB - Não
Paulo Rocha - Bloco/PT - Sim
Raimundo Santos - PFL - Sim
Socorro Gomes - Bloco/PCdoB - Sim.
Amazonas
Arthur Virgílio - PSDB - Não
Euler Ribeiro - PFL - Não
João Thomé Mestrinho - Bloco/PMDB. - Sim

,Ceará
Aécio de Borba - PPB - Não' .
Amon Bezerra - PSDB - Não
Edson Silva - PSDB - Não
Firmo de Castro - PSDB - Sim
Inácio Arruda - Bloco/PCdoB - Sim
José Linhares - PPB - Sim
José Pimentel- Bloco/PT - Sim
Leônidas Cristino - PPS - Sim
Pimentel Gomes - PPS - Não
Pinheiro Landim - BlocolPMDB - Não
Raimundo Gomes de Matos - PSDB - Não
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Roberto Pessoa - PFL -Não'
Romrnel Feijó - PSQB- Não .
Ubiratan Aguiar - PSOB - Não
Vicente Arruda - PSOB - Não.
• ",
Plaul
Ari Magalhães - PPB - Não
Ciro Nogueita- PFL - Não
Felipe MendeS - PPB - Não
Heráclito Fortes - PFL - Abstenção (Art. 17 §
2
1 do RICO)
João Henrique - Bloco/PMOB - Não
Júlio César - PFL - N ã o '
Paes Landim - PFL - Não. .
1

Rio Grande do Norte
Ana Catarina - Bloco/PMOB - Sim .
Augusto Viveiros - PFL - Sim .
Betinho Rosado - PFL - Não
Cipriano Correia - PSOB, - Não
Henrique Eduardo Alves - BlocotpMOB - Sim
João Faustino - PSOB - Sim
Ney Lopes - PFL - Não.
Paraíba
Adauto Pereira ...;. PFL - Não
Álvaro Gaudêricio Neto - PFL - Abstenção
Armando Abílio ,... Bloc0/PMOB - Não
Efraim Morais - Pf.=L - Não
Enivaldo Ribeiro ~ PPB - Não
Ivandro Cunha Lima - Bloco/POMe - Sim
José Aldemir -: Bloco/PMOB - Sim
José Luiz CI~~o~ - BIQGo/PMOB,- Sim
Roberto Paulino - Bloco/~MOB - Não.
Wilson Braga:- PSOB,- Não.
. Pernambuco
Álvaro Ribeiro - PSB - Sim
Fernando Ferro - Bloco/PT - Sim
Fernando Lyra - PSB - Sim '
Gonzaga Patriota - PSB - Sim
Humberto Costa - BlocolPT-:;;. Sim
Inocêncio Oliveira - PFL - Não,
José Jorge - PFL - Não,
José Mendonça Bezerra - PFL - Não
José Múcio Monteiro - PFL ,... Não
Luiz Piauhylino - PSOB - Não
Mendonça Filho - PFL - Não
Nilson Gibson - PSB - Sim
Roberto Fontes - PFL - Não
Salatiel Carvalho - PPB - Não
Severino Cavalcanti - PPB - Não
"Silvio Pessoa - Bloco/PMOB - Não
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Wilson Campos - PSOB - Não
Wolney Queiroz'- Bloco/POT - Sim.
Alagoas
Augusto Farias - PFL - Sim
Benedito de Lira - PFL - Abstenção·
José Costa - PSO - Sim
José Thomaz Nonõ. - PSOB - Abstenção
Moacyr Andrade - PPB - Sim
Talvane Albuquerque - PFL - Não.
Sergipe
Adelson Ribeiro - PSOB - Não
José Teles - PPB - Sim
Marcelo Oéda - Bloco/PT - Sim .
Messias Gois - PFL - Não. '
Bahia
.' .
Alcides Modesto - Bloco/PT - Sim
Aroldo Cedraz - PFL- Não .
Cláudio Cajado - PFL: - Não
Colbert Martins...;. PPS - Sim' .
Coriolano Sales'- Bloco/POT - Não
Oomingos Leonelli - PSB - Sim'
Eujácio Simões - PL- Não
Félix Mendonça - PT~ - Não
Geddel Vieira Lima - Bloco/PMOB - Não
Haroldo Lima - BlocolPCdoB - Sini
Jaime Fernandes ~PFt - Não .
Jairo Azi - PFL - Não'
Jairo Carneiro - PFL - Não
Jaques Wagner - Bloco/PT - Sim
João Almeiaa':" 'PSOB - Não
.
João Carlos Bacelar ":"PFL - Não
João Leão - PSOB -:- Não \
Jonival Lucas - PFI,. -, Não
José Carlqs Aleluia - PFL ...:.. Não
José Rocha - PFL :... Não
Leur 1.,.0manto - PFL - Nao
Luís Eduardo - PFL - Não
Luiz Braga - PFL - Não
Luiz ~or.eira - PFL ,... Não
Mário Negromonte - PSPB -Não
Nesto~. Ouarte - PSOB - Não .
Pedro "ruJo:'" Bloco/PMOB - Não
Prisco Viana - PPB ,... Sim
Roberto Santos - PSOB - Não
RolandLavigne - PFL - Não
Sérgio Carneiro - Bloco/POT - Sim
Severiano Alves - Bloco/POT ..: Abstenção
Simara Ellery - Bloco/PMOB - Não
Ursicino Queiroz - PFL - Não .
Walter.Pinheiro - Bloco/PT - Sim
\
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M,inas Gerais
Ademir Lucas - PSDB - Não
Antonio do Valle - Bloco/PMDB - Não
Aracely de Paula - PFL - Abstenção
Armando Costa - Bloco/PMDB - Sim
Bonifácio de Andrada - PSDB - Não
Danilo de Castro - PSDB - Não
Elias Murad - PSDB - Não
Eliseu Resende - PFL - Não
Fernando Diniz - BlocolPMDB - Não
Francisco Horta - PFL - Não
Genésio Bernardino - Bloco/PMDB - Não
Herculano Anghinetti - PPB - Não
Ibrahim Abi-Ackel- PPB - Não
Israel Pinheiro - PTB - Não
Joana Darc - Bloco/PT - Sim
João Fassarella - Bloco/PT - Sim
João Magalhães - BlocolPMDB - Sim
José Santana de Vasconcellos - PFL - Não
Lael Varella - PFL - Não
Leopoldo Bessone - PTB - Não
Márcio Reinaldo Moreira - PPB - Não
Marcos Lima - Bloco/PMDB - Sim
Maria Elvira - BlocolPMDB - Sim
Mário de Oliveira - PPB - Não
Maurício Campos - PSDB - Não
Mauro Lopes - Bloco/PMDB - Não
Nárcio Rodrigues - PSDB - Não
Neif Jabur - Bloco/PMDB - Não
Nilmário Miranda - Bloco/PT - Sim
Odelmo Leão - PPB - Não
Osmânio Pereira - PSDB - Não
Paulo Delgado - Bloco/PT - Sim
Paulo Heslander - PTB - Não
Philemon Rodrigues - PTB - Não
Raul Belém - PFL -'Não
Roberto Brant - PSDB - Não
Romel Anizio - PPB - Não
Ronaldo Perim - Bloco/PMDB - Não
Sandra Starling - Bloco/PT - Sim
Saraiva Felipe - Bloco/PMDB - Sim
Sérgio Miranda - BlocolPCdoB - Sim
Silas Brasileiro - Bloco/PMDB - Não
Sílvio Abreu - Bloco/PDT - Sim
Tilden Santiago - Bloco/PT - Sim
Vittório Medioli -PSDB - Não
Wagner do Nascimento - PPB - Não
Zaire Rezende - BlocolPMDB - Sim.

Espírito Santo
Adelson Salvador - Bloco/PMDB - Sim

Etevalda Grassi de Menezes - Bloco/PMDB Não
Feu Rosa - PSDB - Não
João Coser - Bloco/PT - Sim
Luiz Buaiz - PL - Sim
Luiz Durão - PFL - Não
Marcus Vicente - PSDB .,... Não
Nilton Baiano - PPB - Sim
Rita Camata - Bloco/PMDB - Sim
Roberto Valadão - BlocolPMDB - Não.

, Rio de Janeiro
Alcione Athayde - PPB - Não
Alexandre Cardoso - PSB - Sim
Alexandre Santos - PSDB - Não
Ayrton Xerez - PSDB - Não
Candinho Matos - PSDB - Não
Carlos Alberto Campista - PFL - Não
Carlos Santana - Bloco/PT - Sim
Eurico Miranda - PPB - Não
Fernando Gonçalves - PTB - Não
Fernando' Lopes - BlocolPDT - Sim
Francisco Silva - PPB - Não
Itamar Serpa - PMDB - Não
Jair Bolsonaro - PPB - Sim
Jandira Feghali - BlocolPCdoB - Sim
João Mendes - PPB - Não
José Egydio - PFL - Não
José Ma.urício - Bloco/PDT - Sim
Laprovita Vieira - PPB - Não
Laura Carneiro - PFL - Sim
Litna Netto - PFL - Não
Lindberg F,arias - PSTU - Sim
Márcia Cibilis Viana - Bloco/PDT - Sim
Márcio Fortes - PSDB - Não
Maria da Conceição Tavares - Bloco/PT - Sim
Milton Temer - Bloco/PT - Sim
Miro Teixeira - Bloco/PDT - Sim
Moreira Franco - Bloco/PMDB - Não
Osmar Leitão - PPB - Sim
Paulo Feijó - PSDB - Não
Roberto Campos - PPB - Não
Roberto Jefferson - PTB - Não
Ronaldo Cezar Coelho - PSDB - Não
Ronaldo Santos - PSDB - Não
Rubem Medina - PFL - Não
Sérgio Arouca - PPS - Sim
Simão Sessim - PPB - Sim.

São Paulo
Alberto Goldman - PSDB - Não
Aldo Rebelo - Bloco/PCdoB - Sim
Almino Affonso - PSB - Sim
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Aloysio Nunes Ferreira - PSDB - Não
Arlindo Chinaglia - Bloco/PT - Sim
Arnaldo Faria de Sá - PPB - Sim
Arnaldo Madeira - PSDB - Não
Carlos Apolinário - Bloco/PMDB - Não
Carlos Nelson - Bloco/PMDB - Sim
Celso Russomanno - PPB _ Não
Corauci Sobrinho - PFL - Sim
Dalila Figueiredo - PSDB - Sim
De Velasco - Bloco/Prona - Não
Delfim Netto - PPB - Não
Edinho Araújo - Bloco/PMDB - Não
Eduardo Jorge - Bloco/PT - Sim
Fernando Zuppo - Bloco/PDT - Sim
Hélio Bicudo - Bloco/PT - Sim
Ivan Valente - Bloco/PT - Sim
Jair Meneguelli - Bloco/PT - Sim
João Paulo - Bloco/PT - Sim
Jorge Tadeu Mudalen - PPB - Não
José Augusto - PPS - Sim
José Coimbra - PTB - Não
José de Abreu - PSDB - Não
José Genoíno - Bloco/PT - Sim
José Machado - Bloco/PT - Sim
José Pinotti - PSB - Sim
Koyu lha - PSDB - Não
Lamartine Posella _ PPB _ Não
Luciano Zica - Bloco/PT - Sim
Luiz Eduardo Greenhalgh - Bloco/PT - Sim
Luiz Gushiken - Bloco/PT - Sim
Luiz Máximo - PSDB - Sim
Maluly Netto - PFL - Não
Marcelo Barbieri - Bloco/PMDB - Sim
Marta Suplicy - Bloco/PT - Sim
Maurício Najar - PFL - Não
Nelson Marquezelli - PTB - Não
Pedro Yves - PPB - Sim
Ricardo Izar - PPB - Não
Robson Tuma - PFL - Não
Salvador Zimbaldi - PSDB - Não
Sílvio Torres - PSDB - Não
Tuga Angerami - PSDB - Sim
Ushitaro Kamia - PPB - Sim
Vadão Gomes - PPB - Não
Vicente Cascione - PTB - Sim
Wagner Rossi - Bloco/PMDB - Sim
Wagner Salustiano - PPB - Não
Welson Gasparini - PSDB - Não
Zulaiê Cobra - PSDB - Não.
Mato Grossso
Antonio Joaquim - PSDB - Não
Gilney Viana - Bloco/PT - Sim
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Murilo Domingos - PTB - Não
Pedro Henry - PSDB - Não
Rodrigues Palma - PTB - Não
Tetê Bezerra - Bloco/PMDB - Não
Welinton Fagundes - PL - Sim.
Distrito Federal
Agnelo Queiroz - Bloco/PCdoB - Sim
Augusto Carvalho - PPS - Sim
Benedito Domingos - PPB - Não
Chico Vigilante - Bloco/PT - Sim
Jofran Frejat - PPB - Sim
Osório Adriano - PFL - Não.
Goiás
Aldo Arantes - Bloco/PCdoB - Sim
Carlos Mendes - Bloco/PMDB - Não
Jovair Arantes - PSDB - Não
Maria Valadão - PTB - Sim
Nair Xavier Lobo - Bloco/PMDB - Não
Orcino Gonçalves - Bloco/PMDB - Não
Pedro Canedo - PL - Simj
Pedro Wilson - Bloco/PT Sim
Sandro Mabel- Bloco/PM'DB - Não
Vilmar Rocha - PFL - Nã,b.

+

Mato Grosso ~o Sul
Dilso Sperafico - PSDB f - Não
Marçal Filho - PSDB -Não
Marisa Serrano - PSDB - Não
Nelson Trad - PTB -.fNão
Saulo Queiroz - PFIL - Não.
Paraná
Abelardo Lupion - PFL - Não
Alexandre Ceranto - PFL - Não
Antonio Ueno - PFL - Não
Basílio Vfllani - PSDB - Não
Chico da Princesa - PT - Não
Dilceu Sperafico - PPB - Não
Djalma de Almeida César - Bloco/pMDB - Não
Fernando Ribas Carli - PPB - Não
Flávio Arns - PSDB - Sim
João lénsen - PP'B - Não
José Borba - PTB - Não
José Janene - PPB -:- Sim
Luciano Pizzatto - PFL - Não
Luiz CarlosHauly - PSDB - Não
Maurício Requião - Bloco/PMDB - Abstenção
Moacir Micheletto - Bloco/PMDB - Não
Nedson Micheleti - Bloco/PT - Sim
Nelson Meurer - PPB - Não
Odílio Balbinotti - PSDB - Não
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Padre Roque - BlocolPT - Sim
Paulo Bernardo - BlóCo/PT - Sim
Paulo Cordeiro - PFL - Não
Renato Johnsson - PSDB - Não
Ricardo Barros - PPB - Não
Ricardo Gomyde - BlocolPCdoB - Sim
Valdomiro Meger - PFL - Não.
Santa Catarina
Dejandir Dalpasquale - Bloco/PMDB - Não
Dércio Knopp - Bloco/PDT - Sim
Edinho Bez - Bloco/PMDB - Abstenção
Hugo Biehl- PPB -Sim
José Carlos Vieira - PFL - Não
Mário Cavallazzi - PPB - Sim
Milton Mendes - Bloco/PT - Sim
Paulo Bauer - PFL - Não
Paulo Bornhausen - PFL - Não
Paulo Gouvêa - PFL - Não
Serafim Venzon - Bloco/PDT - Sim
Valdir Colatto - BlocolPMDB - Sim
Vânio dos Santos - BlocolPT - Sim.
Rio Grande do Sul
Adão Pretto - Bloco/PT - Sim
Adroaldo Streck - PSDB - Não
Adylson Motta - PPB - Sim
Airton Dipp - BlocolPDT ~ Sim
Augusto Nardes - PPB - Sim
Carlos Cardinal - Bloco/PDT - Sim
Darcísio Perondi - Bloco/PMDB - Não
~nio Bacci - BlocolPDT - Sim
Ezidio Pinheiro - PSDB'- Sim
Fétter Júnior - PPB - Não
Germano Rigotto - BlocolPMDB - Sim
Jair Soares - PPB - Sim
Jarbas Lima - PPB - Sim
Luís Roberto Ponte - BlocolPMDB - Não
Luiz Mainardi '- BlocolPT - Sim
Matheus Schmidt - BlocolPDT - Sim
Miguel Rossetto - BlocolPT - Sim
Nelson Marchezan - PSDB - Não
Odacir Klein - BlocolPMDB - Não
Osvaldo Biolchi - PTB - Não
Paulo Paim - BlocolPT - Sim
Paulo Ritzel- Bloco/PMDB - Não
Renan Kurtz - BlocolPDT - Sim
Valdeci Oliveira - BlocolPT - Sim
Waldomiro Fioravante - BlocolPT - Sim.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Fica
adiada para a próxima sessão deliberativa a continuação da votação, em 12 Turno, do Substitutivo do
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Senado Federal à Proposta de Emenda à Constituição n2 33-1/95.

V - ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes)Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a
sessão.
DEIXAM DE COMPARECER OS SENHORES DEPUTADOS:
Pará
Nicias Ribeiro - PSDB.
Amazonas
Alzira Ewerton - PSDB; Átila Lins - PFL.
Rondônia
Emerson Olavo Pires - PSDB.
Tocantins
Freire Júnior - Bloco - PMDB.
Maranhão
Davi Alves Silva - PPB; Eliseu Moura - PL;
Mauro Fecury - PFL; Nan Souza - PFL.
Ceará
Antônio dos Santos - PFL.
Piauí
Alberto Silva - Bloco-PMDB; Musa Demes PFL.
Rio Grande do Norte
Carlos Alberto - PSDB.
Pernambuco
José Chaves - Bloco - PMJi)B; Osvaldo Coelho
- PFL; Wolney Queiroz - Bloco - PDT.
Alagoas
Alberico Cordeiro - PTB; CleonÊincio Ft'>nseca
- Bloco - PMDB; Pedro Valadares - PSB.
Bahia
Benito Gama - PFL.
Minas'Gerais
Carlos Melles - PFL; Hugo Rodrigues da
Cunha - PFL; Sergio Naya - S/P.
Rio de Janeiro
Arolde de Oliveira -, PFL; Cidinha Campos Bloco-PDT.
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Fernando Gabeira - PV; José Carlos Coutinho
- PFL; Noel de Oliveira - Bloco - PMDB; Vanessa
Felippe - PF'l.
São Paulo
Ayres da Cunha - PFL; Cunha Lima - PPB;
Duilio Pisaneschi - PTB; Helio ..Rosas - Bloco PMDB; Marquinho Chedid - PSD; Teima de SouzaBloco-PT.
Distrito Federal
Wigberto Tartuce - PTB.
Goiás
Lídia Quinan - Bloco - PMDB.

Urgência
(Artigo 155, do Regimento Interno)
Discussão

1
PROJETO DE LEI N° 4.181, DE 1998
(DO PODER EXECUTIVO)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
nO 4.181, de 1998, que altera o Anexo 111 da Lei na
9.442, de 14 de março de 1997, que dispõe sobre a
tabela de cálculo da Gratificação de Condição
Especial de Trabalho - GcET. Pendente de
p~receres das
Comissões: de Trabalho, de
Administração e Serviço Público;· de Finanças e
Tributação; e de. Constituição e Justiça e de
Redação.

Paraná
Werner Wanderer - PFL.
Santa Catarina
Edison Andrino - Bloco - PMDB. João Pizzolatti - PPB.
Neuto de Conto - Bloco - PMDB.
Rio Grande do Sul
Arlindo Vargas - PTB; Esther Grossi - Bloco PT.
Julio Redecker- PPB; Veda Crusius - PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Encerro a sessão, designando para amanhã, quinta-feira dia 26 às 14 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA
MATÉRIA SOBRE A MESA

RITO ESPECIAL
(Arti.go 191, I , c/c art. 202, do Regimento Interno)
Continuação da Votação

1
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 33-1, DE 1995
(DO PODER EXECUTIVO)
. .continuação da votação, em primeiro turno,
do substitutivo do Senado Federal à P.roposta de
Emenda à Constituição na 33-F, de 1995, que
modifica o sistema de previdência social, estabelece
normas de transição e dá outras providências; tendo
pareceres; da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação pela admissibilidade, contra os votos dos
Deputados Sílvio Abreu, I::nio Bacci, Jarbas Lima,
Prisco Viana, Vicente Cascione e, em separado, dos
Deputados Haroldo Sabóia, José Genoíno, Luiz

I • Requerimento, dos Senhores Paulo Rocha e
Gilney Viana, nos termos do artigo 38 do Regimento Eduardo Greenhalgh, Marcelo Déda, Matheus
Interno, solicitando a instituição de Comissão Externa Schmidt, Sérgio Miranda, Hélio Bicudo e Nilson
para se deslocar à Roraima, no sentido de verificar . Gibson (Relator: Sr. Aloysio Nunes Ferreira); e da
"in loco" a grave situação dos incêndios florestais Comissão Especial pela aprovação deste e pela
naquele Estado.
admissibilidade e, no mérito, pela rejeição das
emendas de nas 1 a 21, 24 a 26, 32 a 38, 40 a 50, 52,
11 • Requerimento, do Senhor Haroldo Sabóia, nos 54 a 64, 67, 68, 73, 75 e 76, apresentadas na
·termos dos artigos 38 e 117, I, do Regimento Interno, Comíssão Especial (Relator: Sr. Arnaldo,Madeira).
solicitando a instituição de Comissão Externa da
Câmara dos Deputados, com o objetivo de visitar o
Estado de Roraima, atingido há vários meses por um
incêndio de grandes proporções que consome
COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES
grande área da Floresta Amazônica.
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profissionalizante, sem vinculo' empregàticio,
de estudantes de estabelecimentos de ensino
de primeiro e ,segundo graus e dá outras
providências.
PRAZO· 2° dia: 26-03-98
ÚLTIMO DIA: 31-03-98

ÁVISOS
PROPOSiÇÕES EM FASE DE EMENDAS OU
RECURSOS

I· Emendas
SUJEITO A DEVOLUÇÃO AO AUTOR, nos termos
do artigo 137, § 1° do RI. Prazo para apresentação
de recurso artigo 137, § -2° (05 sessões). As
seguintes proposições:

'n'· Recursos
1. CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE
COMISSÃO - ART. 24, "
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
ART. 58, § 1°
INTERPOSiÇÃO DE RECURSO: ART. 58, § 3°
combinado com ART. 132, § 2°
1.1 COM PARECERES, QUANTO AO MÉRITO,
CONTRÁRIOS (Art. 133)

N°

4.251/98

(JOÃO MAGALHÃES e JOÃO
FASSARELLA) - Dispõe sobre a criação do
Fundo de Recuperação Econômica da Região
Leste do Estado de Minas Gerais.
PRAZO· 2° dia: 26-03-98
ÚLTIMO DIA: 31-03-98
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO:

PROJETO DE LEI:
N° 2.423/96 (ALEXANDRE SANTOS) - Altera a
redação dos artigos 1° e 4° da Lei nO 4.950-A,
de 22 de abrilrçi~ 1966, que "dispõe sobre a
remuneração de profissionais diplomados em
Engenharia, Quimica, Arquitetura, Agronomia e
Veterinária", para incluir os diplomados em
Farmácia, e dá outras providências.
PRAZO - 2° dia: 26-03-98
ÚLTIMO DIA: 31-03-98

2.

CONTRA PARECER TERMINATIVO DE
COMISSÃO· ÁRT 54
(SUJEITA A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO EM
APRECIAÇÃO PRELIMINAR, NOS TERMOS
DO ART. 144)
PRAZO "PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
ART. 58, § 1°
INTERPOSiÇÃO DE RECURSO: ART 58, § 3°
combinado com ART. 132, § 2°

2.1
PELA
INCOSTITUCIONALlDADE
INJURIDICIDADE OU ,iNADMISSIBILIDADE

PROJETO DE LEI:

EJOU

PROJETO DE LEI:
N° 4.539/94 (CARLOS ALBERTO CAMPISTA) Dispõe sobre o estágio supervisionado e

N° 3.167/98 (PIMENTEL GOMES) - Solicita ao
Diretor do Departamento de Aviação Civil DAC,
Tenente-Brigadeiro-do-Ar
Marsal
Kawanami, informações acerca dos convênios
de parcerias de aeronaves entre companhias
nacionais e internacionais de viagens aéreas.
PRAZO· 2° dia: 26-03-98
ÚLTIMO DIA: 31-03-98
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO:
N° 603/97 (JOSÉ ARISTODEMO PINOTTI) - Susta a
aplicação do disposto na portaria nO 1.759, de
'24 de novembro de 1997, do Ministério da
Saúde.
PRAZO - 2° dia: 26-03-98
ÚLTIMO DIA: 31-03-98
INDICAÇÃO:
N°

1.181/98

(EDISON ANDRINO) - Solicita
informações do Dr. Caio Luiz de Carvalho,
Presidente da EMBRATUR, referente às
despesas daquela Instituição em investimentos
Regionais , estrutura hoteleira, .bem como

Programas de Incentivo ao Turismo durante o
ano de 1997.
PRAZO· 2° dia: 26-03-98
ÚLTIMO DIA: 31-03-98

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
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. "RELAÇÃO DE DEPUTADOS INSCRITOS PARA
. . O GRANDE EXPEDIENTE
- de 17 a 27 de fevereiro e março de 1998MARÇO
Data Dia da Semana Hora Nome
26
58 -feira
15:00
15:25 Márcio Reinaldo Moreira
8
27
6 ·feira
10:00 Luiz Eduardo Greenhalgh
10:25 Ademir Cunha
10:50 Agnelo Queiroz
11 :15 Sarney. Filho
11 :40 Airton Dipp
12:05 Giivan Freire
12:30 Aroldo Gedraz
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12:55 José Melo
13:20 Luiz Mainardi
15:00 Luiz Fernando
15:25 Renato JC?hnsson
15:50 Ceci Cunha
16:15 Antônio do Valle
16:40 José Chaves
17:05 Moisés Bennesby
.17:30 Noel de Oliveira
17:55 Osvaldo Reis
18:20 Marta Suplicy
15:00 Israel Pinheiro
15:25 José Aníbal

30

31

ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES
I - COMISSÕES PERMANENTES:

COMISSÃO DA AMAZÔNIA EDE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL
A V I S O N° 1/98
RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 20/03/98
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 48 sessão

1-

2-

PROJETO DE LEI N° 659-A/95 - do Sr. Antônio
Feijão - que "cria a Área de Livre Comércio de
Laranjal do Jari, no Estado do Amapá, e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado SALOMÃO CRUZ
PROJETO DE LEI N° 2.175-A/96 - do Sr.
Vilmar Rocha - que "altera a redação do artigo
2° da Lei nO 5.173, de 27 de outubro de 1966,
modificando
a
área
de
atuação da
Superintendência de Desenvolvimento da
Amazônia - SUDAM e prorroga o prazo fixado
pelo artigo 59 da Lei nO 7.450, de 23 de
dezembro de 1985, modificado pela Lei nO
8.874, de 29 de abril de 1994.
RELATOR:
Deputado
JOSÉ
PRIANTE
(AVOCADO)

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 23/03/98
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 33 sessão
1_

2_

PROJETO DE LEI N° 4.. 175/98, - do Sr.
Francisco Rodrigues - que "dispõe sobre a
aplicação de recursos do Fl.!ndo de
Investimentos da Amazônia (fiNAM) no interior
da Amazônia".
_
RELATOR: Deputado GERALpO PASTANA

PROJETO DE LEI N° 2.729/97 - do Sr.
Confúcio Moura • que "dispõe sobre o abate,
I:'~.,eficiamento, transporte e comercialização
experimental de fauna silvestre brasileira,
apanhada mediante licença especial".
RELATORA: Deputada SOCORRO GOMES

08016 Quinta-feira 26
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COMISSÃO' DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA
A V I S O N° 01/98

3-

PROJETO DE LEI N° 3.990/97 - do Sr. Enio
Bacci - que "Proíbe a publicidade de tabaco em
qualquer órgão de imprensa e· dá outras
providências".
. RELATOR: Deputado WAGNER ROSSI

4-

PROJETO DE LEI N° 3.996/97 - da Sr". Teima
de Souza - que "Cria nas programações da
Radiobrás espaço institucional para o Conselho
Nacional dos Direitos da Mulher e ONG's".
RELATOR: Deputado ALBERTO GOLDMAN

5-

PROJETO DE LEI N° 3.997/97 - do Sr. Cunha
Bueno e outros
que "Estimula a
contra-propaganda sobre o fumo e seus
derivados no rádio e na televisão".
RELATOR: Deputado CARLOS APOLlNÁRIO

6-

PROJETO DE LEI N° 4.020/97 - do Sr.
Eduardo Coelho - que "Estabelece benefício
tributário
para
o
aperfeiçoamento
de
engenheiros,
arquitetos,
engenheiros
agrônomos_e demais profissionais técnicos que
atuam na área científica e tecnológica".
RELATOR: Deputado ROBERTO CAMPOS

7-

PROJETO DE LEI N° 4.052/98 - do Sr.
Severino Cava.lcanti - que "Estabelece prazo
para que os aparelhos de televisão contenham
dispositivo inibidor da recepção de programas
impróprios para menores de 18 anos, fixa
hÓrário permissivo de exibição de programas
dessa nat4reza para essa faixa etária, proíbe a
produção, importação e a comercialização de
jogos de vídeo-game e similares repràõúzindo
cenas de violência. e determina., joutras
providências".
RELATOR: Deputado MALULY NETTO·

RECEBIMENTO DE EMENDAS
AO SUBSTITUTIVO
Início.: 23/03/98
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 38 Sessão

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

1-

PROJETO DE LEI N° 3.589/97(Apenso o PL.
nO 3.799/97) - do Sr. Valdemar Costa Neto que "Modifica a Lei nO 9.472, de 16 de julho de
1997, que dispõe sobre a organização dos
serviços de telecomunicações, a criação e
funcionamento de um órgão regulador e outros
aspectos institucionais, nos termos da Emenda
Constitucional nO 8 de 1995, visando a permitir
o uso de central privativa de comunicação
telefônica com fins cooperativos por usuários
de baixo poder aquisitivo".
RELATOR: Deputado WALTER PINHEIRO'
PARECER:
FAVORÁVEL
COM
SUBSTITUTIVO AO PL. PRINCIPAL E
PARCIAL AO APENSADO

Março de 1998

A V I S O N° 02/98

>

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 23/03/98
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 38 Sessão

1 -.

8-

PROJETO .DE LEI N° 4.085/98 - do Sr. Enio
Bacci - que "Obriga todas as E!mis!?º~as de
rádio e· televisão do País, a veicularem
propaganda oficial do governo, gratuitar:nente,
nos casos de calamidade e. campar..has de
saúde pública".
RELATOR: Deputado LUIZ MOREIAAV

9-

PROJETO DE LEI N° 4.187/98 - do·~r. NilsQn
Gibson - que "Imprime nova redação a~ f,rt. 40
da Lei nO 5.250. de 9 de fevereiro de '1967, que
regula a liberdade de manifesta9ão do
pensamento e da informação".: c:'
RELATOR: Deputado ROBERTO VAt:ÂOÃO

PROJETO DE LEI N° 3.711/97 - da Sr". Dalila
Figueiredo - que "Dispõe sobre a publicação de
anúncios que se referirem
contratação de
modelos é recepcionistas".
RELATOR: Deputado PINHEIRO LANDIM

a

2-

PROJETO DE LEI N° 3.939/97 - do Poder
Executivo - que "Institui' o Fundo para o
Desenvolvimento
Tecnológico
das
Telecomunicações - FDTT•. e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado LUIZ MOREIRA
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. COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSnçA EDE REDAÇÃO
Local: Plenário 01, Anexo 11
Horário: 9:30 horas

1-

B • Da Análise da Constitucionalidade,
Juridicidade e Mérito
2-

REPRESENTAÇÓES S/ N°s da Mesa e do
Partido dos Trabalhadores que solicitam a
perda do mandato do Deputado Sérgio Naya
por falta de decoro parlamentar
RELATOR: Deputado MARCONI PERILLO
PARECER: será proferido durante a reunião
APRECIAÇÃO DO PARECER

RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE lEI N° 2.219/96 - do Sr. Jarbas
Lima - que "dispõe sobre reserva de prioridade
. para transações imobiliárias e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado SílVIO ABREU

COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E
MINORIAS

A V I S O N° 01/98
Início.: 26.03.97
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 18 Sessão

Quinta-feira 26 08017

AVISO N° 01/98
RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 24/03/98
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 28 Sessão

A· Da Análise da Constitucionalidade e
1-

PROJETO DE LEI N° 751-B/95 - do Sr. José
de Santana de Vasconcellos - que "dispõe
sobre a responsabilidade civil do prestador de
serviço d.e transporte coletivo rodo'v'iário de
passageiros,. em caso de acidente, e dá outras
providências."
RELATOR: Deputado IBRAHIM ABF·ACKEL

A V I S O N° 02/98

1-

PROJETO DE LEI N° 5.788-Al90 -do Senado
Federal (PLS nO 181/89) - que "estabelece
diretrizes gerais da Política Urbana e dá outras
providências".
Relatora: Deputada REGINA UNO

2-

PROJETO DE LEI N° 2.916-Al97- do Sr.
Rogério Silva - que "dispõe sobre a
comercialização de veículos não-poluentes".
Relator: Deputado LUCIANO PIZZATTO

3-

PROJETO DE LEI N° 3.922/97 - do Sr. João
Paulo - que "institui multa a fornecedores de
bens ou serviços por atraso no cumprimento de
prazo de entrega de mercadoria ou realização
do serviço".
Relator: Deputado SÉRGIO CARNEIRO

4-

PROJETO DE LEI N° 3.931/97 - do, Sr. Inácio
Arrt.;da - que "obriga as locadoras de
automóveis a oferecerem, a seus clientes,
seguros dos veículos locados".
Relator: Deputado LUCIANO PIZZATTO

5-

PROJETO DE lEI N° 4.003/97 - do Sr. José
Augusto - que "cria incentivos fiscais para
investimentos de recursos privados em
tratamento de dejetos industriais, na proteção
de mananciais hídricos, bem como em outros
projetos que estejam em acordo com a política
de proteção à fauna, à flora e às águas do

RECEBIMENTO DE EMENDAS.
AO SUBSTITUTIVO
Início.: 26.03.97
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 18 Sessão

AS P~opOSlçãES ABAIXO SOMENTE RECE •. :;:RÃo
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMIS.SÃO.

A· Da Análise· da Gonstitucionalidade e
Juridicidade (art. 54, I)
1-

PROJETO DE LEI N° 4.285-C/93 - do Sr.
,Fábio Feldmann - que "altera a Lei nO 7.542, de
.?p de setembro de 1986".(Apenso o PL nO
.4,691/94)
. RELATOR: Deputado ALOYSIO NUNES
:J:=ERREIRA
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governo brasileiro e demais entidades de
reconhecida "atuação na preservação dos
recursos da biosfera".
Relator: Deputado AROLDO CEDRAZ
6-

PROJETO DE LEI N° 4.004/97 - do Sr. José
Augusto - que "cria incentivo fiscal à
contratação de ex-detentos pela iniciativa
privada, mediante abatimento parcial do
Imposto de Renda Pessoa Jurídica, devido
pelas empregadoras".
Relator: Deputado DANILO DE CASTRO

7-

PROJETO DE LEI N° 4.010/97 - da Sra. Laura
Carneiro - que "veda a interrupção da
prestação de serviços essenciais por atraso no
pagamento inferior a trinta dias".
Relator: Deputado VALDENOR GUEDES

8-

PROJETO DE LEI N° 4.012/97 - da Sra. Maria
Valadão - que "cria incentivos especiais para a
preservação de matas ciliares, definidas na Lei
4.771, de 15 de setembro de 1965".
Relator: Deputado LUCIANO PIZZATTO

9-

10 -

PROJETO DE LEI N° 4.087/98 - do Sr. ~nio
Bacci - que "dispõe sobre a instalação de
sanitários e bebedouros públicos, dentro das
agências bancárias e órgãos públicos de todo o
país".
Relator: Deputado GILNEY VIANA
PROJETO DE LEI N° -4.168/98 - do Sr. Elias
Murad - que "regulamenta a distribuição de
amostras grátis de medicamentos e dá outras
providências".
.
Relatora: Deputada ALCIONE ATHAYDE

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA ECOMÉRCIO

A V I S O N° 1/98
RECEBIMENTO DE EMENDAS
AO SUBSTITUTIVO
Início: 25/03/98
Prazo: 5 Sessões
Decurso: 13 Sessão

AS PROPOSIÇOES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO:

Março de 1998

1-

PROJETO DE LEI N° 1.722196 - do Sr.
Matheus
Schmidt,
qúe
"dispensa
as
microempresas do pagamento de multa pelo
atraso na entrega de declaração de
rendimentos e informações".
RELATOR: Deputado PAULO RITZEL

2-

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

3-

PROJETO DE LEI N° 2.389-A/96 - do Sr.
Cunha Bueno
- que "dispõe sobre a
desestatização da Engenharia, Construção e
Ferrovia S.A - VALEC".
RELATOR: Deputado LIMA NETTO

4-

PROJETO DE LEI N° 3.673/97 - do Sr. Wilson
Cignachi, que "altera a alinea "f' do inciso XII
do art. 9° da Lei nO 9.317, de 5 de dezembro de
1996, que institui o Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno
Porte - SIMPLES e dá outras providências".
RELATOR: Deputado LIMA NETTO

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA
E DESPORTO
A V 15 O

N~

01/98

RECEBIMENTO DE EMENDAS
AO SUBSTITUTIVO
Início.: 20/03/98
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 43 Sessão

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERA EMENDAS APRESENTADAS
POR MEMBROS ,.: DESTA
COMISSÃO

1-

PROJETO DE LEI N° 2.954 - do Sr. Enio Bacci
- que "regulamenta o pagamento pejas
empresas das mensalidades escolares de seus
funcionários".
.
RELATOR: Deputado WOLNEY QUEIROZ

Março de 1998
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Comérci~ do Mu':!icípio de F:oz do Iguaçu,
. Estaâo do Paraná, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado MAX ROSENMANN

COMiSSÃO DE FINANÇAS. E
TRIBUTAÇÃO
A V I S O N° 01/98
7-

PROJETO DE LEI N° 2.304-A/96 - do Sr.
Maurício Requião - que "cria área de livre
comércio no Município de Guaíra, no Estado do
Paraná, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado FERNANDO RIBAS
CARlI

8-

PROJETO DE LEI N° 2.581-A/96 - do Sr.
Serafim Venzon - que "dispõe sobre a não
subordinação dos Conselhos de Fiscalização
Profissional à Jurisdição do Tribunal de Contas
da União".'
RELATOR: Deputado FELlX MENDONÇA

9-

PROJETO DE LEI N° 2.797-A/97 - do Sr.
Edinho Bez - que "altera a Lei Complementar
nO 8, de 3 de dezembro de 1970, que instituiu o
Programa de Formação de Patrimônio do
Servidor Público - PASEP, estabelecendo
novos critérios de contribuições."
RELATOR: Deputado ROBERTO BRANT

10 -

PROJETO DE LEI N° 2.849-A/97 - do Sr. Paes
~andim - que "faculta a contribuição voluntária
d,os alunos dos estabelecimentos oficiais de
ensino superior e dá outras providências".
RELATOR: Deputado SILVIO TQRRES

11 -

PROJETO DE LEI N° 3.004/97 - do Sr.
Augusto Viveiros - que "dispõe sobre a cessão
a· .terceiros de crédito contra empresa
administradora de cartão de crédito".
RELATOR: Deputado FETTER JÚNIOR

12 -

PROJETO DE LEI N° 3.885/97 - do Sr. Cunha
Bueno - que "estabelece prazo mínimo de 90
dias para a permanência no País de capitais
oriundos do exterior".
RELATOR: Deputàdo GONZAGA MaTA

13 -

PROJETO DE LEI N° 3.901/97 - do Poder
Executivo - que "institui taxa de licenciamento,
controle e fiscalização de materiais nucleares e
radioativos e suas instalações".
RELATOR: Deputado ARNALDO MADEIRA

14 -

PROJETO DE LEI N° 3.916/97 - do Sr. Luis
Roberto Ponte - que "dispõe sobre o reajuste ..

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 26103198
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 1a Sessão

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

PROJETO DE LEI N° 2.177-A/96 - do Sr.
Wigberto Tartuce - que "dispõe sobre a criação
de centros de lazer para a terceira idade".
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS HAULY

2-

PROJETO DE LEI N° 2.886-B/97 - do Sr.
Gerson Peres - que "dispõe sobre a ligação
rodoviária no Plano Nacional de Viação, no
extremo norte, nos Estados do Pará e
Maranhão, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado DELFIM NETTO

3-

PROJETO DE LEI N° 4.219/98 - do Sr. Wagner
Rossi - que "estabelece a responsabilidade
mínima e c0I"DPulsória dos Bancos Comerciais
em relação aos cheques fornecidos a seus
correntistas".
RELATOR: Deputado GONZAGA MOTA,

B
4-

5-

6-

• Da Análise do Mérito:
PROJETO DE LEI N° 558-A/95 - do Sr. Sérgio
Arouca - que "dispõe sobre a criação do
programa de apoio e assistência médico-social
domiciliar a pacientes crônicos, atendidos pelo
Sistema Único de Saúde e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado AUGUSTO VIVEIROS
PROJETO DE LEI N° 922-A/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".
RELATOR: Deputado FERNANDO RIBAS
CARlI
PROJETO DE LEI N° 1.735-A/96 - do Sr.
Maurício Requião - que "cria a Zona de Livre

..
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das obrigações pecuniárias oriundas da
captação e da aplicação de recursos no âmbito
do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), do
Sistema Financeiro de Saneamento (SFS) e do
Sistema de Financiamento Imobiliário (SFI), e
nos débitos resultantes de decisões judiciais, e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado SAULO QUEIROZ
15 -

PROJETO DE LEI N° 3.926/97 - do Sr. Ricardo
Izar - que "estabelece indexador para
caderneta de poupança e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado SAULO QUEIROZ

16 -

PROJETO DE LEI N° 3.956/97 - do Sr. Hugo
Biehl - que "altera a Lei nO 8.870, de 15 de abril
de 1994, para acrescentar novos §§ 1° e 2° ao
art. 25, dispondo sobre a compensação de
créditos resultantes da contribuição do produtor
rural devida à seguridade social".
RELATOR: Deputado ZAIRE REZENDE

17 -

PROJETO DE LEI N° 4.054/98 - do Sr. Marconi
Perillo - que "altera dispositivo da Lei nO 8.661,
de 2 de junho de 1993, que trata de incentivos
fiscais para capacitação tecnológica da
indústria e da agropecuária".
RELATOR: Deputado VANia DOS SANTOS

18 -

PROJETO DE LEI N° 4.064/98 - do Sr. Marcos
Vinicius de Campos - que "dispõe sobre a
obrigatoriedade de as instituições financeiras
bancárias demonstrarem, nos extratos de
movimentação de seus clientes, todos os
encargos, despesas e taxas, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado GONZAGA MaTA

19 -

PROJETO DE LEI N° 4.075/98 - do Sr. Edison
Andrino - que "estabelece limite para os juros
de financiamentos habitacionais da carteira
hipotecária, no âmbito do Sistema Brasileiro de
Poupança e Empréstimo".
RELATOR: Deputado MESSIAS GÓiS

20 -

PROJETO DE LEI N° 4.086/98 - do Sr. Enio
Bacci - que "proíbe gastos com recursos
públicos em propaganda oficial do governo,
nas emissoras de televisão de todo o país".
RELATOR: Deputado FRANCISCO HORTA

Março de 1998

21 -

PROJETO DE LEI N° 4.118/98 - do Sr.
Adhemar de Barros Filho (em 'apenso PL nO
4.176/98) - que "restabelece a disciplina da
imunidade de instituições de educação ou de
assistência social estabelecida pelo Código
Tributário Nacional".
RELATOR: Deputado BASíLIO VILLANI

22 -

PROJETO DE LEI N° 4.152/98 - do Sr. Valdir
Colatio - que "concede noventa dias para as
pessoas físicas e jurídicas, intimadas por
omis'são ou atraso na entrega das declarações
de rendimentos, regularizarem sua situação
sem agravamento da penalidade".
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS VIEIRA

23 -

PROJETO DE LEI N° 4.171/98 - do Sr. Colbert
Martins - que "dispõe sobre isenção do Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI) nas
aquisições de automóveis feitas pelas
auto-escolas".
RELATOR: Deputado PEDRO NOVAIS

A V I S O N° 02/98
RECEBIMENTO DE EMENDAS
AO SUBSTITUTIVO
Início.: 26/03/98
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 13 Sessão

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISsAo.

1-

PROJETO DE LEI N° 2.402/96 - do Sr.
Osvaldo Biolchi (em apenso PL nO 2.979/97) que "acrescenta parágrafo ao artigo 88 da Lei
nO 8.981, de 20 de janeiro de 1995,
estabelecendo
isenção
específica
à
microempresa".
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS VIEIRA

2-

PROJETO DE LEI N° 2.745-A/97 - do Sr.
Cláudio Chaves - que "altera a reélação da Lei
nO 8.387, de 30 de dezembro de 1991, e dá
outras providências".
RELATORA: Deputada YEDA CRUSIUS

Março de 1998
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COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL
E FAMíLIA

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO
E SERVIÇO
,
PUBLICO

A V I SON° 01/98

A V I S O N° 01/98
RECEBIMENTO DE EMENDAS

RECEBIMENTO DE EMENDAS
AO SUBSTITUTIVO

Início: 20/03/98
Prazo: 5 Sessões
Decurso: 4 3 Sessão

Início.: 23/03/98
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 33 Sessão

1-

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

1-

PROJETO DE LEI N° 3.879/93 - dos Srs. Paulo
Rocha e Aloizio Mercadante - que "altera
dispositivos da Lei nO 7.998, de 11 de janeiro
de 1990, para ampliar o período de concessão
do seguro-desemprego e reduzir o tempo de
exercício de atividade necessário para obtê-lo."
(Apensos: PL's nOs 656/95, 1.004/95, 1.445196,
2.017/96, 2.094/96,
2.502/96).

2.287/96,

2406196

e

RELATOR: Deputado JOSÉ AUGUSTO
2-

3-

PROJETO DE LEI N° 4.871-A/94 - do Sr.
Philemon Rodrigues - que "dispõe sobre a
destinação dos recursos obtidos através de
alienações ocorridas no âmbito do Programa
Nacional de Desestatização."
RELATOR: Deputado JOSÉ ALDEMIR

PROJETO DE LEI N° 947/95 - do Sr. Paulo
Paim - que "altera o artigo 12 da Lei nO 8.212,
bem como os artigos 11 e 55 da Lei nO 8.213,
ambas de 24 de julho de 1991, para exigir
contribuição para a Seguridade Social, quando
da averbação de tempo de serviço relativo ao
exercicio de mandato eletivo." (Apenso PL nO

PROJETO DE LEI N° 4.150/98 - do Sr.
Augusto Nardes - que "altera dispositivos da
Lei nO 4.886, de 9 de dezembro de 1965, que
"regula as atividades dos- representantes
comerciais autônomos".
RELATOR: Deputado JOVAIR ARANTES

A V I S O N° 2/98
RECEBIMENTO DE EMENDAS
AO SUBSTITUTIVO
Início: 26/03/98
Prazo: 5 Sessões
Decurso: -

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SpMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

1-

PROJETO DE LEI N° 3.481/97 - do Sr. Marçal
Filho - que "dispõe sobre os critérios para a
veiculação de propaganda comercial do
Governo
Federal
nas
emissoras
de
radiodifusão sonora e de sons e imagens".
RELATOR: Deputado JOVAIR ARANTES

2-

PROJETO DE LEI N° 3.653/97 - do Sr. Arlindo
Chinaglía - que "dispõe sobre as 'perícias
oficiais e dá outras providências".
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO

AVISO N° 3/98

2.253/96).

RELATOR: Deputado TUGA ANGERAMI

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início: 26.03.98

4-

PROJETO DE LEI N° 3.034/97 - do Sr. CUNHA
BUENO - que "dispõe sobre o exercício da
profissão de musicoterapeuta e determina
outras providências."
RELATOR: Deputado JOSÉ AUGUSTO

Prazo: 5 sessões

1-

PROJETO DE LEI N° 3.456-A/97 - do Sr. Jair
Meneguelli - que "institui normas gerais
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relativas à atividade de peão de rodeio;
eqüiparando~o atleta profissional, e determina
outras providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL

a

COMISSÃO DE VIAÇÃO E
TRANSPORTES

7-

PROJETO DE LEI ,N° 3.970/97 (apensos os
PLs. nOs. ~.059/98 e 4.061/98) - do Sr. Valdir
Colatto - que "altera a Lei nO 7.408,'de 25 de
novembro de 1985".
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA

8-

PROJETO DE LEI N° 3.977/97 - do Sr. Felipe
Mendes - que "éstabelece modificações no
:"\llexo ao pr-:l'lO Nacional de Viação, instituído
pela Lei nG 5.917, de 10 de setembro de 1973,
no Estado do Piauí".
RELATOR:'oeputadoPHILEMONRODRIGUES

9-

PROJETO DE LEI N° 4.096/98 - do Sr.
Inocêncio Oliveira ,. que "dispõe sobre
alterações no texto da Lei n° 9.503, de 23 de
setembro de 1997 (Código' eie Trânsito
Brasileiro)".
RELATOR: Deputado LEÔNIDAS CRISTINO

10 -

PROJETO DE LEI N° 4.124/98 - do Sr. Paulo
Rocha - 'que "acrescenta inciso ao art. 181 da
Lei nO 9.503/97 ~ Código de Trânsito
Brasileiro".
RELATOR: Deputado COSTA FERREIRA

11 -

PROJETO DE LEI N° 4.134/98 ,. do Sr. Júlio
Redecker - que "torna obrigatório o uso de
capacete de segurança para condutores e
passageiros de bicicletas".
RELATOR: Deputado FERNANDO TORRES

12 -

PROJETO DE LEI N° 4.142/98 - do Sr. Moisés
Bennesby'· que "altera a Lei nO 9.294, de 15 de
julho de 1996, que dispõe sobre as restrições
ao uso e a propaganda de produtos fumígeros,
bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias e
defensivos agrícolas, nos termos do § 4° do
art. 220 da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado CARLOS NELSON

A V I S O N° 02'98
RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 20/03/98
Prazo.: 5 sessões
Decurso: 43 sessão
1-

2-

PROJETO DE LEI N° 1.189-A/95 - do Sr.
Jorge Anders - que "obriga as montadoras de
automóveis a equipar os novos veículos com a
terceira luz de freio, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ANTÔNIO JOAQUIM
PROJETO DE LEI N° 1.387-A/95 (apenso o PL
nO 1.466/96) ,. do Sr. Júlio Redecker - que "cria
o Programa de Controle de Segurança
Automotiva (PROCONSEG), e dá outras
providências".
RELATOR: ::;t:;putado BARBOSA NETO
:;;Ç

3-

PROJETO DE LEI N° 3.263-A/97 - do Sr.
Agnelo Queiroz - que "institui o passe
estudantil no transporte público coletivo
rodoviário interestadual".
RELATOR: Deputado BENEDITO GUIMARÃES

Março de 1998

)

4-

PROJETO DE LEI N° 3.876/97 - do Sr. Paulo
Rocha - que "altera o art. 66 da Lei nO 9.503/97 Código de Trânsito Brasileiro".
RELATOR: Deputado CARLOS SANTANA

5-

PROJETO DE LEI N° 3.896/97 - do Sr. Arlindo
Chinaglia
que
"dispõe
sobre
a
obrigatoriedade de instalação de banheiros e
de telefones públicos em estações, de
transporte coletivo".
RELATOR: Deputado CHICO DA PRINCESA

13 -

PROJETO DE LEI N° 4.143/98 - do Sr. Hermes
Parcianello - que "dispõe sobre legislação de
trânsito, e dá outras providências".
RELATORA: Deputada CÉLIA MENDES

14 -

PROJETO DE LEI N° 3.925/97 - do Sr. Arlindo
Chinaglia - que "dispõe sobre a vedação à
cobrança de pedágio dos veículos registrados
no município onde localizam-se postos de
pedágio".
RELATOR: Deputado DuíLlO PISANESCHI

PROJETO DE LEI N° 4.183/98 ,. -do Sr.
Confúcio Moura - que "altera a Lei nO 9.503, de
23 de setembro de 1997, que institui o Código
de Trânsito Brasileiro".
RELATOR:
Deputado
JOÃO
CARLOS
BACELAR

15 -

PROJETO DE LEI N° 4.194/98 - do Sr. Cunha .

6,.
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Bueno - que "regulamenta o espaçamento
mlnlmo
da
sinalização
indicativa
de
fiscalização de trânsito".
RELATOR: Deputado FEU ROSA
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111 • COMISSÕES MISTAS
COMISSÃO MISTA DE PIANOS,
ORÇAMENTOS PÚBLICOS E
FISCALIZAÇÃO

11 • COMISSÕES TEMPORÁRIAS

• .,.1

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 34-A/95 • IMUNIDADE
PARLAMENTAR
PAUTA N° 7/98
(AUDIÊNCIA PÚBLICA)
Horário: 10h
'-\
Lot::al: Plenário 13. Anexo 11

f-

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 34-A, DE 1995 .. 'do Sr. Domingos Dutra e
Outros - que "altera os parágrafos 10, 2° e 3° do
art. 53 da Constituição Federal" (Apensadas:
PECs nOs 101/95, 178/95 e 518/9~,
RELATOR: Deputado JAIME M,ÁRTINS.
CONVIDADO:
!
/~- Dr.' NELSON JOBIM, Ministro do Supremo
Tribunal Federal; e
BRINDEIRO,
Dr.
GERALDO
Procurador-Geral da República.

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 383-A/96 • CENSOR FEDERAL

PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA
Horário: 1Ohoras
Local: Plenário 02, Anexo 11

PAU T A N° 01/98
A) Apresentação, Discussão e Votação
das Seguintes Matérias:
1-

PROJETO DE LEI N° 01/98-CN, que "Autoriza
o Poder Executivo a abrir aos Orçamentos
Fiscal e da Seguridade da União, em favor do
Ministério das Minas e Energia, crédito
suplementar no valor de R$ 64.784.121,00,
para os fins que especifica".
Relator: Deputado ARNALDO MADEIRA
Voto: favorável, nos termos propostos no
Projeto.

2-

Relatório às emendas apresentadas ao Projeto
de Decreto Legislativo referente às Contas do
Presidente da República de 1996.
Relator: Senador JEFFERSON PERES
Voto: Pela rejeição das emendas 01, 02, 03 e
04 e aprovação da emenda 05.

3-

Parecer Prévio do Tribunal de Contas da União
referente às Contas do Presidente da
República de 1995.
Relator: Senador JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA
Voto: Pela aprovpção das Contas, com
ressalvas.

AVISO N° 1/98

I

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início: 26.03.98
Prazo: 10 Sessões
Decurso: 1a Sessão

1-

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 383-A, DE 1996 - do Sr. Benedito Domingos
e outros - que "dá nova redação ao 'caput' e ao
parágrafo único do artigo 23 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias".
RELATOR: Deputado SEBASTIÃO MADEIRA

PAU T A N° 02/98
A) Apresenhlç~o, discussão e votaçã~ do
Relatór~o. apresentàdo
ao
segumte
Projeto de Lei:
1-

PROJETO DE LEI N° 02/98-CN, que "Autoriza
o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Ministério das Minas e
Energia, crédito suplementar no valor de R$
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58.905.272,00, para os fins.qJ,Je.especifica".
Rela,tor: Deputado BETINHO ROSADO
Voto: favorável, nos termos propostos no
Projeto.

programas efou projetos' nas áreas Cientffica e
Tecnológica.
S-

Requerimento
do
Deputado
PAULO
BERNARDO, através do qual solicita ao
Ministro da Aeronáutica informações acerca
dos programas elou projetos' nas áreas
Cientffica e Tecnológica.

6-

Requerimento
do
Deputado
PAULO
BERNARDO, através do qual, solicita ao
Ministro do Exército informações, acerca dos
programas elou projetos nas áreas Científica e
Tecnológica.

7-

Requerimento
do
Deputado
PAULO
BERNARDO, através do qual solicita ao
Presidente da Caixa Econômica Federal
informações sobre o programa "HABITAR
BRASIL".

8 -'

Requerimento
do
Depu\ado
PAULO
BERNARDO, através do qual solicita ao
Secretário da Receita Federal informações
acerca dos incentivos concedidos no êmbito da
SUDAM
e SUDENE
constantes
dos
Demonstrativos de Beneficios Tributários na
Proposta Orçamentária para 1998.

PAU T A N° 03198
A) Apresentação, discussão e votação do
Relatório apresentado ao seguinte
Projeto de Lei:
1-

PROJETO DE LEI N° 04/98-CN, que "Autoriza
o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Ministério da Justiça,
crédito suplementar no valor de R$
54.926.158,00, para os fins que especifica."
Relator: Deputado ARNALDO MADEIRA
Voto: Favorável, nos termos do Substitutivo
apresentado.

PAU T A N° 04198
A) Apresentação, discussão e votação do
Relatório apresentado ao seguinte
Projeto de Lei:
1-

PROJETO DE LEI N° 03/98-CN, que "Altera
dispositivos da Lei nO 9.473, de 22 de julho de
1997, que dispõe sobre as· diretrizes para a
elaboração da lei orçamentária para 1998 e dá
outras providências".
Relator: Deputado ARMANDO ABíLlO
Voto: favorável, nos termos do Substitutivo
apresentado.

B)
Apreciação
Requerimentos:
1-

2-

dos

seguintes

A V I SON° 04198
RECEBIMENTO DE EMENDAS
Inicio.: 23103198

Prazo.: 08 DIAS
Decurso: 04 DIAS

1-

Requerimento
do
Deputado
PAULO
BERNARDO, através do qual solicita ao
Ministro da Marinha informações acerca dos
programas elou projetos em áreas sociais.
Requerimento
do
Deputado
PAULO
BERNARDO, através do qual solicita ao
Ministro da Aeronáutica informações acerca
dos programas elou projetos em áreas sociais.

3-

Requerimento
do
Deputado
PAULO
BERNARDO, através do qual solicita ao
Ministro do Exército informações acerca dos
programas e lou projetos em áreas sociais.

4-

Requerimento
do
Deputado
PAULO
BERNARDO, através do qual solicita ao
Ministro da Marinha informações. acerca dos
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PROJETO DE LEI N° 06/98-CN, que "Abre ao
Orçamento de Investimento; em favor das
empresas Transportadora Brasileira Gasóduto
, Bolívia-Brasil S.A. e Petrobrás: Fertilizantes
S/A, crédito especial até o limite de R$
847.386.099,00, para os fins que especifica."

A V I S O N° .05198
RECEBIMENTO DE EMENDAS
Inicio.: 24103198
Prazo.: 08 DIAS
Decurso: 03 DIAS

1-

PROJETO.DE LEI,N° 07/98-CN, que "Autoriza
o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fisclill
da União, em favor de Operações Oficiais de
Crédito - Recursos Sob Supervisêo do
Ministério da Fazenda, crédito especial até '0
limite ?e R$ 847.495.130,00, para os fins qlt~
especifica."";'·'

(Encerra-se a sessão às 21 horas e 12 minut~.)
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~RI;SIOENTE

O P~esidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atriquições que lhe confere o art. 1.2, item I,
alínea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho de
1990, resolve tornar sem efeito, de acordo com o art.
13, § &l, da Lei n2 8.112, de 1990, a nomeação de
ELlENE CRISTINA REZENDE para exercer, no Grupo de Trabalho para Consolidação da Legislação
Brasileira, o cargo de Digitador, com remuneração
correspondente ao CNE-13, do Quadro Permanente
da Câmara dos Deputádos.
Câmara dos Deputados, 25 de março de 1998.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso
das atribuiçõeS que lhe confere o art. 1.2, item I, alínea a,
do Ato da Mesa nfl205, de 28 de junho de 1990, resolve
tornar sem efeito,. de acordo com o art. 13, § 62, da Lei nfl
8.112, de 1990, a nomeação ,de EVANDRO JOSÉ SANTOS ALMEIDA para exercer, no Grupo deTrabalho para
consolidação da Legislação Brasileira, o cargo de Assessor Técnico com remuneração equivalente ao CNE-12,
do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados.
Câmara dos Deputados, 25 de março de 1998.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da. Câmara dos Oepqtados, no uso
das atribuições que lhe confere o art. 12, item I, alínea a,
do Ato da Mesa nfl205, de 28 de junho de 1990, ~e
tornar sem efeito, de acordo com o art. 13, § 62, da Lei
n2 8.112, de 1990, a nomeação de JOSÉ, TADEU
C9RY para exercer, no GrUpodeT~lho para ConSoIida,ção da Legislação Brasileira, o cargo de Assessor
Técnico, com remuneração equivalente ao.CNE-12, do
Ql,Ilidro Pennanente da Câmara dos Deputados.
Câmara dos Deputados, 25 de março de 1998.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 12 , item I,
alínea a, do ato da Mesa n2 205, de 28 de junho de
1990, resolve tomar sem efeito, de acordo com o do
aRI '-'13 § 62, da Lei n2 8.112, de 1990, a nomeação
d~:VLADIMIR NEPOMUCENO para exercer, no Gabinete do ,Terceiro Secretário, o cargo de Assistente
TéCpico de Gabinete, CNE-15, do Quadro Permanértte da Câmara dos Deputados. '
' . i Câmara dos Deputados, 25 de março de 1998.
-Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso
das atribuições que lhe confere o art. 12, item I alínea
a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho de H}90, e o
art. 52 da Lei n2 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear, na forma do art. 92, item 11, da Lei n2
8.112, citada, IVANETE FERRONAlTO para exercer,
no Gabinete do Terceiro-Secretário, o cargo de Secretário Particular,' CNE-09, do Quadro Permanente da
Câmara dos Deputados, transformado pelo art. 3!! do
Ato da Mesa n215, de 26 de maio de 1987, observada
a nova denominação dada pelo art. 12 da Resolução n2
4, de 13 de junho de 1991, combinado com o art. 3!! do
Ato da Mesa n2 47, de 7 de outubro de 1992.
,
Câmara dos Deputados, 25 de março de 1998.
- Michel Temer, I;'residente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso,das atribuições que lhe confere o art. 1.2, item I,
alínea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho de
1990, e o art. &l da Lei n2 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do art. 92, item 11,
da Lei n2 8.112, citada, MARIA ROSA FERREIRA
NOVELlNO para exercer, no Gabinete do PrimeiroSuplente dos Secretários, o cargo de Assistente
Técnico de Gabinete, CNE-15, do Quadro Permanente qa Câmara dos Deputados, criado pelo Ato da
Mesa ~77, de 11 de dezembro de 1997.
Câmara dos Deputados, 25 de março de 1998.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1.2, item I,
alínea a,·do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho de
1990, resolve designar por acesso, na forma do art.
13 da Resolução n2 21, de 4 de novembro de 1992,
RIGOBERTO NUNES PEREIRA, ocupante de cargo
da Categoria Funcional de Analista Legislativo - atribuição .Contador, Padrão 40, ponto n2 5288, para
exercer, a partir de 13 de março do corrente ano, na
Coordenação de Administração Financeira, do Departamento de Finanças, a função comissionada de
Chefe da Seção de Controle Financeiro, FC-05, do
Quadro, Permanente da Câmara dos Deputados,
transformada pelo art. 3.!2 do Ato da Mesa n& 15, de
26 de maio de 1987, combinado corrl' o art. 55 da
Resolução n221, de 4 de novembro de 1992.
Câr;nara dos Deputados, 25 de março de 1998.
- Michel.Temer, Presidente.
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Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1.2, item I,
alínea a, do Ato da Mesa n.2 205, de 28 de junho de
1990, observado o disposto no art. 38 da Lei n.2
8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve designar
MARIA DAS DORES BARCELOS, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo atribuição Assistente Administrativo, Padrão 30, ponto
n.2 4376, e GERSON GUIMARÃES JÚNIOR, ocupante
de cárgo da Categoria Funcional de Analista Legisla-

Março de 1998

tivo - atribuição Contador, Padrão '39,' ponto nJl
5707, para substituírem, sucessivamente, o Chefe
da Seção de Controle. Orçamentário, FC-05, da
Coordenação de Administração Financeira, do Departamento de Finanças, em seus impedimentos
eventuais, a partir de 16 de março do corrente ano.
Câmara dos Deputados, 25 de março de 1998.
- Michel Temer, Presidente.

RESENHA DA CORRESPOND:ÊNCIA EXPEDIDA RELATIVA
A INDICAÇÃO E REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃ<!,
DEZEMBRO/97

2.614/97,

de
1°.,,12 ...97,
ao
Deputado
LUCIANO
ZICA,
encaminhando
cópia
do
Aviso
nO
325/MME,
de
1°.12_97,
do Ministério de Minas
e
Energia,
prestando
esclarecimentos
sobre
os
. quesitos
constantes do RI nO 2.908, de 1997.

2.615/97,

de
1·...,12_97,
ao
Deputado
NEIVA
MOREIRA,
encaminhando cópia do Ofício nO
113/Minc,
de
26.11.97,
do Ministério da Cultura,
prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
no 2.913, de 1997.

2.616/97,

de 1·.12...97, ao Deputado CUNHA BUENO, encaminhando
cópia do Ofício/GAB/SECOM/PR/N° 890, de 28.11.97,
da Secretaria de Comunicações social da presidência
da República, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI nO 3.027, de 1997.

2.617/97,

de
02 ..12.97,
ao Ministério
da
Previdência e
Assistência Social, encaminhando cópia do RI n"
3.044, de 1997, de autoria do Deputado ARNALDO
FARIA DE SÁ, sobre pagamentos de benefícios no mês
de
setembro
em valores
superiores
aos
meses
anteriores e também ao de outubro.

2.618/97,

de 02.12·.-97, ao Ministério do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, encaminhando
cópia do RI n" 3.045, de 1997, de autoria do
Deputado GIIMEY VIANA,
sobre a construção de
gasoduto Brasil-Bolívia, no trecho do Pantanal
Matogrossense.

2.'619/97,

de
02 ...12..-97,
ao Ministério
da Previdência e
Assistência Social, encaminhando cópia do RI n"
3.046, de 1997, de autoria do Deputado PAULO PAIM,
sobre
providências
administrativas
tomadas
no
sentido do cumprimento da decisão do Supremo
Tribunal Federal relativa à averbação de tempo de
trabalho rural.

2.62°197,

de 02_12~97, à
Casa Civil da Presidência da
República, encaminhando cópia do RI
n" 3.047, de
1997, de autoria do Deputado JOÃO PAULO, sobre
pesquisa de opinião pública.
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2.621/97,

2.622/97,

Iencaminhando
28..:t.h 97, do
de

02-12T97,

ao

Deputado

LINDBERG

FARIAS,

do

sobre os

Aviso

da

n'

1529/GM/MS,

Saúde,

de

prestando

quesitos constantes

26.11.97,

do

esclarecimentos

do RI

ng

2.606,

de

1997.

de

2.637/97,

02.12.97,

ao

Deputado

LINDBERG

FARIAS,

encaminhando cópia do Oficio n ll 203/GM-MEC, de
28.11.97, do Ministério da Educação e do Desporto,

prestando

esclarecimentos

sobre

os

que~itos

constantes do RI na 2.663, de 1997.
2.624/97,

2.638/97,

de 03....J.2-97, ao Superior Tribunal de Justiça,
encaminhando a Indicação na 1.076, de 1997, de
autoria do Deputado NILSON GIBSON,
que sugere ao
Poder Judiciário instituir as Varas Agrárias e dá
outras providências.

de 02.12.97, à COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA
E
CONTROLE,
encaminhando
cópia
do
Aviso
n ll

2.639/97,

,de 03.12.97, à
Casa Civil da PrQsidência
República, encaminhando a Indicação na 1..077,

CONTROLE,

1997,

15JO/GMjMS, de 26.11.97, do Ministério da Salide,
quesitos
prestando
esclarecimentos
sobre
os
constantes do RI n V 2.810, de 1997.
2.626/97,

2.627/97,

de
02..J.2-.97,
ao
Deputado
CHICO
VIGILANTE,
encaminhando cópia do Ofício nl! 204/GM/MEC, de
28.11.97, do Ministério da Educação e do Desporto,
prestando
esclarecimentos
sobre
os
quesitos
constantes do RI na 2.872, de 1997.
de

Ou, 12-:-97 ,

ao

Deputado

ANTONIO

sugere

2.630/97,

02_12_97,

ao

Deputado

LEÔNIDAS

CRISTINO,

02 .12~97 ,

ao

Deputado

INÁCIO

ARRUDA,

de 03 ....12'r97,
à
Casa Civil da Presidência da
República, encaminhando a Indicação n 11 1.069, de
1997, de autoria do Deputado CORAUCI SOBRINHO, que
sugere ao Poder Executivo,
por intermédio do
Ministério da Previdência e Assisténcia Social, a
adoção
de
medidas
para
aposentadoria
dos
trabalhadores do período noturno que especifica.

2.632/97,

de 03~12,97, à Casa civil da Presidência da
República, encaminhando a Indicação n 11 1.070, de
,1997, de autoria do Deputado MARQUINHO CHEDID, que
:sugere ao Poder Executivo,
por intermédio do
Ministério da Aeronãutica, a alteração do nome do
Aeroporto
Internacional
de
viracopos,
em
Campinas/8P, para Aeroporto José Roberto Magalhães
Teixeira.

2.633/97,

de 03..J.2 ....97,
à
Ca.sa civil da Presidência
República, encaminhando a Indicação n 1.071,

da
de

2.634/97,

2.635/97,.

de 03T12~97, à Casa Civil da PresidAncia da
República, encaminhando a Indicação na 1.072, de
1997, de autoria do Deputado ALDIR CABRAL, que
sugere ao Poder Executivo,
por intermédio do
Ministério das Relações Exteriores, o apoio do
Brasil, como membro da Assembléia Geral das Nações
Unidas, aos esforços para abolir a pena de morte no
mundo.
de. _ 03 .. 12 ..9.7,
cll. Casa Civil da presidência da
República, encaminhando--a Indicação iia 1..073,· ãe
~997 ,
de autoria do Deputado CUNHA BUENO, que
sugere ao Poder Executivo, no contexto da econo~ia
pretendida pelo Plano Fiscal, que reveja a ampla e
cara propaganda sobre a campanha "Vida no campo",
da Comunidade Solidária.

do

de. 03.12.97,
à
Casa civil da Presidência da
República, encaminhando a Indicação na 1.079, de
199'Z, de autoria do Deputado JúLIO REDECKER, que
sugere ao poder Executivo,
por intermédio do
Ministério das Relações Exteriores, a realização de
gestão junto ao Governo da República Oriental do

uruguai.
2.642/97,

de 03.12.97, ao Ministério da Fazenda, encaminhando
cópia do RI n
3.043, de 1997, de autoria do
Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ, sobre autorizações
fornecidas pela SUSEP a seguradoras internacionais
para funcionamento no pais.
Q

;l.643/97,

de

0:h1~97,

ao

D"putado

SALVADOR

ZIMBALDI,

encaminhando cópia do Aviso na
266/GMfMTb, de
03~12~97,
do Ministério do Trabalho, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
Ina 2.916, de 1997.

de

2.644/97,

03~12r97,
ao
Deputado
VALDENOR
GUEDES,
encaminhando cópia do Oficio n,ll 1.007/GAB/MARE, de
1 11 .12.97, do Ministério da Administração Federal e
Reforma do Estado, prestando esclarecimentos sobre
os quesitos constantes do RI na 2.920, de 1997.

2.645/97,

de
03.12.97,
ao
Deputado
ARLINDÓ
CHINAGLIA,
encaminhando c6pia do Ofício n Q 2.026/GAB/MARE, de.
1- .12.97, do Ministério da Administração Federal e
Reforma do Estado, prestando esclarecimentos sobre
os quesitos constantes do RI na 2.956, de 1997.

2.646/97,

de os .12.97, ao Deputado CUNHA BUENO, encaminhando
cópia do Oficio n,ll
656/MPO,
de 04.12~7, do
Ministério do Planej amanto e Orçamento, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
n- 2.708, de 2997.

2.647/97,

de 05.12.97, ao Deputado LUCIANO ZICA, encaminhando
cópia do Ofício na
655/MPO,
de 04.12.97,
do
Ministério do Planej amanto e Orçamento, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
n ll 2.766, de 1997.

2. 6lJJ/97,

de
05.12.97,
ao
encaminhando c6pia

Deputado

de

Deputado

1997, de autoria do Deputado MARQUINHO CaEDID, que

sugere ao Poder Executivo,
por intermédio do
Ministério do Trabalho, ação fiscal nos postos
revendedores de combustíveis líquidos, a fim de
comprovar o devido pagamento do adicional de
periculosidade aos
empregados cuj as
atividades
exigem
contato
com
produtos
inflamáveis
no
Município de campinas/8P.

intermédio

2.641/97,

encaminhando cópia do Aviso n Q 263/GMfMTb, de
28.11.97, do Ministério do Trabalho, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
nl! 2.979, de 1997.
2.631/97,

por

de 03.12.97,
à
Casa civil da Presidência da
República, encaminhando a Indicação na ~.078, de
1997, de autoria do Deputado PAULO PAIM, que sugere
ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério da
Educação e do Desporto, a inclusão das doenças
etna-raciais nos currículos dos cursos da área de
saúde.

encaminhando copIa do Aviso na 508/MEC/GM, de
20.11.97, do Ministério da Educação e do Desporto,
prestando
esclarecimentos
sobre
os
quesitos
constantes do RI n Q 2.923, de 1997.
de

Exe.cutivo,

2.640/97,

de
02.12.97,
ao
Deputado
AllTÔNIO
JORGE,
encaminhando cópia do Oficio n' 205/GMjMEC, de

de

a9. Poder

da
de
que

e da Amazônia Legal, a regulamentação do Parque
Nacional da Chapada Diamantina, no Estado da Bahia.

28.11.97, do Ministério da Educação e do Desporto,
prestando
esclarecimentos
sobre
os
quesitos
constantes do RI na 2.885, de 1997.
2.629/97,

de autoria do Deputado SÉRGIO CARNEIRO,

Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos

JORGE,

encaminhando cópia do Oficio n ll 206/GM/MEC, de
28.11.97, do Ministé.rio da Educação e do Desporto,
prestando
esclarecimentos
sobre
os
ques!tos
constantes do RI na 2.884, de 1997.
2.628/97,

de 03~12~7, à
Casa Civil da Presiaêncla da
República,
encaminhando cópia da Indicação na
1.075, de 1997, de autoria do Deputado AIRTON DIPP,
que sugere ao Poder Exe.cutivo, por intermédio do
Ministério do Trabalho, a a1teração de Instrução
Normativa que regula o Registro Sindical.

à COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA
encaminhando
cópia
do
Aviso
n ll
1534/GM/MS, de 26.11. 97, do Ministério da Salide,
prestando
esclarecimentos
sobre
os
quesitos
constantes do RI na 2.700, de ~997.
de 02.12.97,

E

2.625/97,

de 03~12T97, à Casa civil da Presidência da
Rept1blica,encaminhando cópia da Indicação nl! 1.074,
de
1997,
de
autoria
do Deputado' CORIOLANO
SALES, que
sugere
ao Poder Executivo,
por
intermédio do Ministério do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, construção
da Barragem de Inhaúmas,
no Rio candeal, no
Município de Cordeiros, no Estado da Bahia.

de 02.12.97, ao Deputado LU!Z ALBERTO, encaminhando
c6pia

Ministério

2.623/97,

2.636/97,

cópia do Oficio n" 2D2/GH-HEC, de
Ministério da Educação e do Desporto,
solicitando prorrogação de prazo para resposta do
RI n; 2.416, de 1997.
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LEóNIDAS

CRISTINO,

do Aviso n.ll 275/GM/MTb, de
05.12.97, do Ministério do Trabalho, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
na 2.922, de 1997.

2.649/97,

05.12.97,

ao

LEôNIDAS

CRISTINO,

encaminhando
cópia
do
Aviso
na
330fMME,
de
04.12.97,
do
Ministério de
Minas e
Energia,
prestando
esclarecimentos
sobre
os
quesitos
constantes do RI na 2.929, de 1997.
2.650/97,

de 08.12.97, ao Deput~do CUNHA BUENO, encaminhando
cópia- do··'Aviso na ~62/GM-MICT, de 04.12.97, do
Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo,
prestando
esclarecimentos
sobre
os
quesitos
constantes do RI na 2.881, de 1997.

2.651/97,

de
08.12.97,
ao
encaminhando cópia

Deputado
LEONIDAS
CRISTINO,
do Aviso -n' 163/GM-HICT, ,de

-----------------=-----

04.12.97, do Min1stéfio da Ind1l.stria, do Collércio e

do Turismo, presta»do esclarecimentos sobre
quesitos constantes do RI n R 2.926, de 1997.
,2.652/97,

2.670/97,

'da
10 r12. 97 ,
ao
Deputado
AUGUSTÓ
CARVALIIO,
encaminhando c6pia do Aviso n' 1162/GM/MT, de
04~12-. 97, do Ministério dos 'l'ransportes, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
n' 2.888, de 1997.

quesito.

constantes do RI n ll 2.955, de J.997.

2.671/97,

de
09.12.97,
ao
Deputado
LEONIDAS
CRISTINO,
encaminhando cópia do Aviso n· 1. 135/GM/MT, de
03.12.97, do Ministério dos Transportes, preatando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
n- 2.930, de 1997.

de 10.12.97, ao Deputado LUIZ ALBERTO, enCaJlinhando
c6pia do Aviso n' 1. 134/GMf!!T , de 03...12~97, do
MiniBtério
dos
Transportes,
prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
n' 2.907, de 1997.

2.672/97,

de 10y12..97 , ao Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ,
encaIlinhando
c6pia
do
Oficio
n'
72/DAC/COFMRE/CASC, de 05.12.97, do Ministério das Relações
Exteriores,
prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n ll 2.933, de 1997.

2.673/91,

de 1.0W'1.2-r97.

nA

2.941, de 1997.

de
08.12.97 r
ao
Deputado
ARLINDO
CHINAGLIA,
encaminhando cópia do Aviso n' 421, de 08.12.97, do
Ministério da Agricultura e
do Abasteci_nto,

prestando

2.657/97,

esclarecimentos

sobre

os

de 09.12.97, à COMISSÃO DE ECONOMIA, IHDt)STRIA E
coMtRcro, encaminhando cópia do Aviso n. 1.700SUPAR/C. civil ,
de 09.12.97,
da Casa civil da
Presidência da Repúb1ica, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n· 2.936; de
1997.
de 09.12.97, ao Deputado PADRE ROQUE, encaminhando
c6pia do Oficio n' 1.027/GAB/MARE, de 05.12.97, do
Ministério da Administração Federa1 e Reroraa do
Estado, prestando esclareciaentos sobre os quesitos
constantes do RI. n 2.938, de ~997.
~

2.674/97"

Q

,2.658/97,

,2.659/97,

2.660/97,

de
09.12.97,
ao
Deputado
ARLINDO
CHINAGLIA,
encaminhando cópia do Aviso n· 344-A3.1/MEX, de
09.12.97, do Ministério do Exército, prelltando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
n R 2.964, de 1997.
de 09.12.97, ao Deputado CUNHA BUENO, encaminhando
c6pia do
Aviso
n'
292/MC,
de
08.l.Z.97,
do
Ministério
das
comunicações,
prestando
esclare.ciJ(lentos sobre os que.sitos constantes do RI
n' 2.998, de 1997.
de 09.12~97, à
Casa Civil da Presid'ncia da
Repl1blica, encaminhando a Indicação n. 1.068, de
1997, de autoria do Deputado NEIF JABUR, que sugare
ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério da
Previdência
e
Assistência
Sacial, a instalaçAo
de Procuradoria Regional do Instituto Nacional do
Seguro Social em Passos, Estado de Minas Gerais.

2'.661/97,

'de
09_12_97,
ao
Ministério
da
Fasenda,
encaminhando cópia do RI n 11 3.007, de 1997, ele
autoria do Deputado CUIjHA BUENO, sobre a situaçio
de solvência e cobertura de rRserv8s de sociedades
seÇJ1ll"adoras, entidade~ de previd'ncia privada e
empresas de capitalização.

2.662/97,

de
].O .12.97,
ao
DAputado
coNFúlt.Ío
JIOllRlI.,
encaminhando
c6pia
do
Oficio
GII/N'
148,
de
09.12.97, do Ministério Extraordinário de Pol.itica
Fundiária,
prestando
RBclarecilB8ntos
.obra oa
quesitos constantes do RI n- 1.799, de 1997.

2.663/97,

de 10.12.97, ao Deputado PAlJW ROCHA, sncl1llinhando
c6pia do Oficio GII/N'
147,
de
09.12.97,
do
Ministério Extraordinário de Politica Fundiária,
prestando
esclarecimentos
sobre
OB
quesito.
constantes do RI n R 2.218, de 1997.

2.664/97,

de 10.12.97, ao Deputado LUCIANO ZIClI., encaainhando
c6pia do Oficio GM/N'
146,
de
09.12.97,
do
Ministério Extraordinário de Politica Fundiária,
prestando
esclarecimentos
sobre
08
quesito.
constantes do RI n- 2.388, de 1997.

2.665/97,

de 10.12.97, ao Deputado LUC:prno ZIClI., encaninhando
c6pia' do Oficio GII/N'
145,
de
09.12.97,
do
Ministério Extraordinário de Politica Fundiária,
prestando
esclarecimentos
sobre
08
quesitos
constantes do RI n 11 2.407, de 1997.

2.666/97,

de 10.12.97, ao Deputado PEDRO WILSON, encaminhando
c6pia do Aviso n'
2060-MJ,
de
05.12.97,
do
Ministério da Justiça, prestando esclareci...ntoB
complementares sobre os quesitos constantes do RI
n R 2.693, de 1997.

2.667/97,

de

de
10.-12.97,
ao
Deputado
SALATIEL
CARVALIIO,
encaninhando c6pia do Aviso n' 92/GM-7/419".,de
09.12.97, do Ministério da Aeronáutica, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
n' 2.874, de 1997.

de 08,..12..;97, ao Deputado WCIANO ZICA, encllJllinhando
cópia do Aviso n 11
331/MME I
da 08.12.97,
do.

Ministério
d~
Minas
e
Energia,
prestando
esclarecimentos sobre' os quesitos constantes do RI

2.656/97,

2.784,

2.669/97,

Faz.nda,

nA 2.939, de 1997.

2.655/97,

constantes do RI n.

dê 10.12.97, ao Deputado Jost COIMBRA, encaminhando
c6pia do Aviso n'
2080-MJ,
de
05.12.97,
do
Ministério da Justiça, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n· 2.829 t da
1997.

MICIlELETTI,
]']'67/Hl' ,
da

;esclarecimentos sobre os quesitos constante. do RI

2.654/97,

sóbre os quesitos
1997.

o.
2.668/97,

de
08_12..97,ao
Deputado
NEDSON
encaminhando cópia do
Aviso
n'
04.12.97, do
Ministério
da
prestando

2.653/97,
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de 10.12.97, ao Deputado CUNHA BUENO, encaminhando
c6pia do Aviso n'
2078-MJ,
de '05.12.97,
do
Ministério da Justiça, prestando esclareci...ntoB

2.675/97,

2.676/97,

2.677/97,

ao Deputado CUNHA BUENO, encaminhando
cópia
do
Oficio
n'
71/DPF/AR,:-MRE-EFIN!
de
05.12.97, do Hinimtério das Relaçoes Exterl.ores,
prestando
esclarecimentos
sobre
015
quesitos
constantes do RI. n Q 2..993, de 1997.
de 10~12r.97, ao Deputado LUCIANO ZICA, encaminhando
c6pia do Oficio GM/N'
144,
de
09.12.97,
do
Ministério Extraordin~rio de Politica Fundiá~ia,
prestando
esclarecimentos
sobre
os
quesl.tos
constantes do RI n ll 3.037, de 1997.

de
15~12.,.97,
ao
Ministério Extraordinário ~
Politica Fundiária, encaminhando c6pia do Oficio n
043, de ].]..].]...97, de autoria do Deputado. PED!UNHO
'ABRÃo ell. que 501icita a retirada de tram1 taçao do
RI n: 1.188, de 1995, encaminhado ao Ministério
através do Oficio PS/RI n R 3.043, de 24.11795.
de
15.12.97,
ao
Ministério
do
Trabalho,
encaminhando cópia do Oficio n· 044, de fJ6 .r3.l.r97 ,
de autoria do Deputado INÁCIO ARRUDA, em que
solicita a retirada de tramitação do RI n· 2.912,
de 1997, encBlllinhado ao Ministério através do
Oficio PS/RI n' 2281, de 29.10.97.

de 10r1<h97, a~ Ministério da Adninistr~ção Federa;
e Reforma do Estado t encaminhando CÓpJ.B do RI n
3 048
de 1997
de autoria do Deputado PEDRO
sobre a~sentadorias de servidores públicos
civis federais.
'

WILSON,

2.678/97,

de 15_12_97,
ao Ministério das comunicações,
encaminhando cópia do RI n ll 3.049, de 199:. da
autoria do Deputado LINDaERG FARIAS, sobre o mdice
de vio16ncia ocorrido aos carteiros do Estado do
Rio de Janeiro, no
período que menciona.

;:b. 679/97 ,

exercício

da

profissão,

no

de
15.-3..2-;97,
ao
Ministério
dos
Transportes,
encalll.'!-nhando c6pia do RI n- 3.050, de 1997, da
autor~a do
Deputado
ROBERTO
JEFFERSON
sobre
~~~:;~~o ~~NC~~cessão da Rodovia BR-040' para o

]2.680/97,

de 15.12,97, ao Ministério da Administraçao Federal
e Reforma do Estado, encaminhando cópia do RI n.
3.051, de 1997, de autoria do Deputado JA'tR
BOlSONARO, sobre anistiados •

.:]2.681/97,

de 15.12.97, ao Ministério da Agricultura e do
Abastecimento, encaminhando c6pia do RI n. 3.052,
de 1997, de autoria do Deputado LUCIAllCl-/ZICA, sobre
la serviço de classificação de produtos de origell
:~~:g:f~o.SQUS subprodutos e resíduos de valor

.!12. 682/97 ,

de 15.12.97, ao~Ministério da Justiça, encaminhando
cópia do RI n- 3.053, de 1997, de autoria do
Deputado CUNHA BUENO, sobre utilização no Pais de
aparelhos detectares de radar por motoristas de
veículos automotores.

2.683/97,

de
15.12.97.
ao
Ministério
Extraordinário
dA
Politica Fundiária, encaminhando c6pia do RI n'
3.054, de 1997, de autoria do Deputado CUNHA BUENO
sobre assentamentos de famílias no -Ambito d~
reforma agrária.

12.684/87,

de 15.12.97, ao Minist&rio da Fazenda, encaminhando
cópia do RI n' 3.055, de 1997, de autori~ de:>
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I'cópia15.12.97,
ao Deputado MIL!FON MENDES, encaminhando
do Aviso n' 1. 769-SUPAR/C.Civil, de 12.12.97

2.701/97,

de

capitalização.
2.685/97,

da Casa Civil da Presidência da República que

Deputado C ~ BUENO, sobre efeitos financeiros e
econômicos do Plano Fiscal nas santas Cua de
Misericórdia.
2.686/97,

d~ ~5.12.97, ao Ministério da Fazenda, encaainhando
copla do RI n' 3.057, de 1997, de autoria do
Deputado CUNHA BUENO, sobre efeitos financeiros e
econômicos do Plano Fiscal nas ·entidades sem fins
lucrativos.

,2.687/97,

de 15-r12... 97, ao Ministério de Minas e Energia,
encaminhando cópia do RI n' 3. OS8, de 1997, de
autoria da COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA, sobre

'Contrato de Gestão celebrado entre a Uniio Federal
e a Petróleo Brasileiro S.A conforme Decreto n.
2.688/97,

.

2.702/97,

de
15.12.97,
ao
Deputado
MARCONI
PERILLO,
encaminhando cópia do Aviso n' 1. 770-SUPAR/C.civil
de
12.12.97,
da Casa Civil da Presidência d~
República que envia cópia do Aviso n' 1930fMJ, de
24.11.97,
do
Ministério
da
Justiça,
prestando
esclarecimentos sobre a Indicação n ll 345, de 1995.

2.703/97,

de 15.12.97,
ao Deputado JOSÉ CARLOS LACERDA,
encaminhando cópia do Aviso n ll 1. 710-SUPAR/C.Civil
de 10.12.97,
da Casa Civil da Presidência d~
República que envia cópia do Aviso n ll 1366/GM de
25.08.97,
do
Ministério
da
Saúde,
prestando
-esclarecimentos sobre a Indicação n Q 806, de 1997.

2.704/97

. de
15rl20r97,
ao
Deputado
SÉRGIO
CARNEIRO,
encaminhando cópia do Aviso n li 1. 711-SUPAR/C.civil,
r de
10ril2 ...97,
da Casa Civil da Presidência da
Repdblica que envia cópia
do
Aviso
n ll 954/MF,

de 15 ..12 ~7 ,
ao Hinistério das Comunicaçõe.,
encam~nhando cópia do RI n g 3.059, de 1997, da
autor~a _da
Deputada
RITA
CAMATA,
sobre
a

de 03,,10...97, do Ministério da Fazenda, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação n ll 827, de 1997.

arrecad~çao dos sorteios realizados via liqaç6es
telef6nJ.cas pelo serviço 0900.

2.689/97,

2.705/97,
de 15:"12:'97, ao Ministério do Planejaaento e
Orçamento, encaminhando cópia do RI n- 3 OGO de
1997, de _autoria do Deputado MILT,ON
':obre
contrataçoes de pessoal realizadas pelo BNDES.

I

TEMER,

2.690/97,

de 15.12.97, ao Ministério de Minas e Enarqia
encaminhando cópia do RI n ll 3.061, de 1997, ~
autoria do Deputado LU~Z ALBERTO, sobre a conclusio
dos trabalhos do Grupo de Trabalho previsto
cláusula quinta do Protocolo de Intenções tirJlado
entre a PETROBRÁS e a COPENE para Estudo da
construçã? de unidade para ProduçAo de Nafta
PetroquJ.mJ.co.

envi~

cópia do Aviso n' 1932fMJ, de 24.11.97, do Ministério
da
Justiça,
prestando
esclarecimentos
sobre
a
Indicaçao n' 262, de 1995.

de 15.12.97, ao Ministério àa Fazenda, encaminhando
cópia do RI n' 3. OS6, de 1997, de autoria do

1.050, de 27 de janeiro de 1994.
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de 15-1.2,"97, ao Deputado CLÁUDIO CHAVES, encaminhando
cópia do Aviso n ll 1. 712-SUPAR/C.civil, de 10.12.97,
da Casa Civil da Presidência da República que envia
cópia do Aviso n' 'l.S33/GM/MS, de 26.11.97, do
Ministério da Saúde, prestando esclarecimentos sobre
a Indicação n ll 852, de 1997.

;2.706/97,

de
15.12.97,
ao
Deputado
BENEDITO
GUIMARÃES,
encaminhando cópia do Aviso n ll 1. 771-SUPAR/C. civil,
de 12.12.97, da Casa Civil da Presidência da
Repüblica que envia cópia do Aviso n' 1049/GM/MT, de
21.13..97, do Ministério dos Transportes, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação n ll 861, de 1997.

2.707/97,

de 15.12.97, ao Deputado AIRTON DIPP, encaminhando
cópia do Aviso n ll 1. 772-SUPAR/C.civi1, de 12.12.97,
da Casa civil da Presidência da Re~ública que envia
cópia do Aviso ~II 10B6jMF, de 21.11/97, do Ministério
da
Fazenda,
prestando
esclarecimentos
sobre
a
Indicação n ll 914, de 1997.

na

2.691/97,

de 15.12.97, ao Ministério de Minas e Energia
encam~nhando cópia do RI n g 3.062, de 1997, d~
autorJ.a
do
Deputado
LUIZ
ALBERTO,
sobre
o
~g~:;~~o, pelo BNDES, do 1ei130 de venda da

2.692/97,

de . 15.12.97,. a? llinistério Extraordinário d..
PolJ.tica FundJ..árJ..a, encaminhando cópia do RI n.
3.063, de 1997, de autoria do Deputado LUIZ
ALB~RTO,
sobre concessão, pelo INCRA
de cestas
~:~~â~sd!~a~i:. Associação comunitaria' de Andara!,

2.708/97,

de
lS .12.97,
ao
Deputado
CORAUCI
SOBRINHO,
encaminhando cópia do Aviso n ll 1. 773-SUPAR/C. Civil,
de 12.12.97,
da Casa civil da Pre~<idência da
Repllblica que envia cópia do Aviso n li J' 241/MC, de
04.11.,97, do Ministério das comunicações, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação n ll 915, de 1997.

,2.693/97,

de
15.12-;-97,
ao
Ministério
da
PrevidAncia
e
Assistência Social, encaminhando c6pia do RI n.
3.064. de 1997, de autoria da Deputada CIDIHHA
CAMPOS, sobre servidores que menciona.
_

2.709/97,

2.694/97,

de ,15.12.97, ao Ministério da Fazenda, encBlIinhandô
cÓpJ..a do RI n 11 3.065, de 1997, de autoria da DeputadaCIDINHA C~.OS,
sobre
imóveis
adquiridos pela
caixa EconomJ..ca Federal no Município de Nova Iquaçu
Estado do Rio de Janeiro.
'

de 15.12.97, ao Deputado PEDRO CANEDO, encaminhando
cópia do Aviso n' 1. 7l3-SUPAR/C. civil , de 10.12.97,
da Casa civil da Presidência da República que envia
cópia do Aviso n' 1. S32/GM/MS , de 26.11.97,\ do
Ministério da Saúde, prestando esclarecimentos sobre
a Indicação n ll 937, de 1997-.

2.110/97,

de
15.12.97,
ao
Deputado
SILA3
BRASILEIRO,
encaminhando cópia do Aviso n ll 1.714-SUPAR/C.cici1,
de' 10.12.97, da Casa civil da presidência da
República que
envia cópia do Aviso n' 1. 531/GM/MS ,
de 26.11. 97 , do Ministério da Saúde, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação n li 945, de 1997.

2.711/97,

de
15,12;>.97,
ao
Deputado
CORIOLANO
SALES,
encaminhando cópia do Aviso n' 1. 774-SUPAR/C. Civil ,
de 12..1a...97, da Casa civil da presidência da
República que envia cópia do Aviso n' 1087jMF, de
21....l1..97,
do
Minict6rio
da
Fazenda,
prestando
esclarecimentos sobre a Indicação n ll 947, de 1997.

2.712/97,

15_12-,: 97, ao Ministério de Minas e Enerqia,
,encaminhando cópia do RI n' 3.069, de 1997, da
,autoria
do
Deputado
ALEXANDRE
CARDOSO,
.obre
procedimento da empresa Shell do Brasil 8.A.
coa
~~:~:~i~:is.ao último
reajuste
de
preço.
do.

',de 15_12-97, ao Deputado RONALDO SANTOS, encaminhando
cópia do Aviso n ll 1. 715-SUPAR/C.civil, de 10.12.97,
da Casa civil da presidência da República que envia
cópia do
Aviso
n ll
1.140jMT,
de
28.11.97,
do
Ministério dos Transporte~, prestando esclarecimentos
sobre a Indicaç~o n li 964, de 1997.

2.713/97,

de
15.12.97,
ao
Ministério
das
coaunicaç6e.,
encam~nhando cópia do RI
n· 3.071, da 1997, da
autona do Deputado WALTER PINHEIRO, sobre a Politica
Nacional de Tel~comunicações.

de
15..12...97,
ao
Deputado
MARCONI
PERILLO,
encaminhando cópia do Aviso n' 1. 77S-SUPAR/C. civil ,
de 12.12.97, da Casa civil da presidência da
República que envia cópia do Aviso n' 1028/GM/MT, de
21..l.1.97, do Ministério dos Transportes, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação n ll 1.003, de 1997.

2.714/97,

de
15-12~97,
ao
Deputado
MARQUINHO
CHEDID,
encaminhando cópia do Aviso n' 1. 7l6-SUPAR/C. civil ,
de 10.12.97,
da Casa civil da Presidência da
República que envia cópia do Aviso n' 1.106/GM/MT, de
25.11.97, do Ministério dos Transportes, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação n ll 1.011, de 1997.

2.715/97,

de 15 ..12....97, ao~ Deputado ARLINDO VARGAS encaminhando
cópia do Aviso n' 1. 776-SUPAR/C. civil , de 12.12.97,
da Casa civil' da Presidência da República qUê envia

_2.695/97,

de ,15, 12 r97, ao Ministério da Fazenda, encaainhando
cópla do RI n' 3.066, de 1997, de autoria da Deputada
CIDI~ ,cllMPos, sobre imóvel adquirido pela Caixa
Econômica Federal no llunicipio de Nova Iguaçu (sito à
~~ ::r;a~he~~o:loriano Peixoto, n ll 2370), Estado do

2.696/97,

Ide 15.1~97, ao Ministério de Minas e Energia,
encaminhando cópia do RI n li 3.067, de 1997, da
autoria do Deputado AUGUSTO CARVALHO, sobre custos de
novas turbinas para a hidrelétrica de Itaipu.

2.697/97,

de 15.12.97, ao Ministério da Fa~enda, encaJlinbando
cópia do RI n' 3.068,' de 1997, de autoria do Deputado
AUGUSTO CARVALHO, sobre funcionamento das lojas "duty
free" instaladas em aeroportos nacionais.

2.698/97,

2.699/97,

2.700/97,

Ide

de
lS .12.97,
ao
Deputado
SEVERINO
CAVALCAIlTI
encaminhando cópia do Aviso n ll 1. 76S-SUPAR/C. Civil;
de 12.12.97,
da Casa civil da PreBid.ncia da
República que envia cópia do Aviso n' 1933/IIJ, da
24.11.97!
do ,Ministério
da
Justiça,
prestando
esc1arecl.mentos sobre a Indicação n. 139, de 1995.

cópia do Aviso n ll lOB8jMF, de 21.11.97 , do Ministério
da
Faze.nda,
prestando
esclarecimentos
sobre
a
Indicação n ll 1.013, de 1991.
2.716/97,

de
15r12 ..97,
à
Deputada
DALILA
FIGUEIREDO,
encaminhando cópia do Aviso n ll 1. 717-SUPARjC.civil,
de 10.12.97,
da Casa
civil da Presidência da

República que envia cópia dos Memorandos O-S 728, de
26.11.97

e

732,

de

27.1)..97,

da

Casa

Militar

2.732/97,

2.733;'97,

da

Presidência da República 1 com os esclarecimentos do
Estado-Maior das Forças Armadas e do Ministério da

Marinha, sobre a Indicação n R 1.029, de 1997.
2.717/97,

de 15.12.97, ao Deputado JúLIO REDECKER, encaminhando

2.734/97,

cópia do Aviso n ll 1. 777-SUPAR/C.civil, de 12.12.97 ,
da Casa civil da Presidência da Repl1blica que envia
cópia do Aviso GM/NII 141, de 04.12.97, do Ministério
Extraordinário
de
Política
Fundiária,
prestando
esclarecimentos sobre a Indicação nO 1.030, de 1997.
2.718/97,

2.719/97,
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15-12,;97,
ao
Deputa(}o
FERNANDO
GABEIRA,
encaminhando cópia do Aviso n' 1. 778-SUPAR/C • civil,
de
12-,.121-97,
da Casa Civil da Presidência da
Reptiblica que envia cópia do Memorando n° 742, de
28rU~7,
da
Casa
Militar
da
Presidência
da
República,
prestando
esclarecimentos
sobre
a
Indicação n ll 1.040, de 1997~

2.735/97,

de

de 15.-12 ..97, ao Deputado PAULO ROCHA, encaminhando
cópia do Aviso n" 1. 560/GM/MS, de 11.12.97,
do
'Ministério da saúde, prestando. esclarecimentos sobre
os quesitos constantes do RI n ll 2.642, de 1997.

2.736/97,

2.737/97,

de 16.12.97, ao Deputado JosÉ AUGUSTO, encaminhando
cópia
do
Aviso
n ll
295/MC,
de
15~12.97,
do
Mi nistério
das
Comunicações,
prestando
e~clarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
n" 2.931, de 1997~
de 16~12.97, ao Deputado LUCIANO ZICA, encaminhando
cópia do Aviso n ll 1. 568/GM/MS, de 12~12~97, do
Ministério da
Saúde,
prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n ll 2~932, de
1997.
de
16.12.97,
ao
Deputado
ARLINDO
CHINAGLIA,
encaminhando cop~a do Aviso n~ 279/GMfMTb, de
15 12 97
do Ministério do Trabalha, prestando
es~la~ecimentos sobre os quesitos constantes do RI
nO 2~963, de 1997.
de 16.12.97, ao Deputado CUNHA BUENO, enc~~nhando
cópia do Aviso n ll 493, de 16~12~97, do Ml.Dl.stério
da
Agricultura
e
do
Abastecimento,
prestando
esclarecimentos sobre' ss quesitos constantes do RI
nO 3 a031, de 1997.

de 17.12.97, ao Deputado IVAN VALENTE, encaminhando
ópia do Aviso n' 91/GM-7/418, de 08.12.97, do
~inistério
da
Aeronáutica,
prestando
esclarecimentos sabre os guesitos constantes do RI
n" 2.934, de 1997~
de 17~12,,"97, ao Deputado HAROLDO LIMA, encaminhando
cópia do
Oficio n' ·684/J!PO,
de 17.12.97,
do
Ministério do Planejamento e Orçamento, pres~ando

de 15....12-.:97, ao Deputado CUNHA BUENO, encaminhando
cópia do Aviso n"
1189/MF,
de
11.12.97,
do
Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n ll ,2.877,. de
1997.

2.738/97,

2.721/97,

de
15 .12 ~ 97 ,
ao
Deputado . r..EõUIDAS
CRISTINO,
encaminhando
cópia
do
Oficio
nO
674/MO,
de.
11 .. 12.97,
do
Ministério
do
Planeja]ll8nto
e
Orçamento,
prestando
esclarecimentos
sobre
os
quesitos constantes do RI n ll 2.921, de 1997.

de
17.. 1h97,
ao
Deputado
ARLINDO
CHINAGLIA,
encaminhando
copl.a
do
Ofício
n ll
681jMPO,
de
17 ...12....97,
do
Ministério
do
Planejamento
e
Orçamento,
prestando
esclarecimentos
sobre
os
quesitos constantes do RI n; 2.950, de 1997.

2.739/97,

2.722/97,

de
15.12.97,
ao
Deputado
5ERAFIM
VENZON,
encaminhando
cop~a
do
Aviso
n 11
1188jMF,
de
11.12 ~ 97 ,
do Ministério da Fazenda,
prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
n~ 2~937, de 1997.

de 17.12~97, ao Depgtado LUCIANO ZICA, encaminhando
cópia do Aviso n ll
344JMME,
de
17~12~97,·
do
Ministério
de
Minas
e
Energia, '·--prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI

2.740/97,

15~12~97, ao Deputado LUCIANO ZICA, encaminhando
cópia do Aviso n~
339/MME,
de
12.12~97,
do
Ministério
de
Minas
e
Energia,
prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
n ll 2.943, de 1997.

de 17 ~ 12 ~ 97, ao Deputado CUNHA BUENO, encaminhando
cópia -do Aviso nO
346jMME,
de
17.12.97,
do
Ministério
de
Minas - e ~ Energia,
prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
n" 3~004, de 1997.

2.741/97,

2.724/97,

de
15.12.97,
ao
Deputado
ARLINDO
CHINAGLIA,
encaminhando
cop~a
do
Aviso
n"
338jMME,
do
12.12.97,
do
Ministério
de
Minas
e
Enerqia,
prestando
esclarecimentos
sobre
os
quesitos
constantes do RI n ll 2~951, de 1997.

de
17 ...12,;,97,
ao
Deputado
JOSÉ
MAURÍCIO,
encaminhando cópia do RI n" 345/MME, de 17.12~97,
do Ministério
de Minas
e
Energia,
prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
n" 3.023, de 1997.

2.742/97,

2.725/97,

15.12.97, ao Deputado JOirt) PAULO, encaminhando
cópia do Aviso n ll
1191/MP,
de
11~12.97,
do
Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos
sobre as quesitos constantes do RI n ll 2 .. 982, de
1997.

de 17.12~97, ao Deputado CUNHA BUENO, encaminhando
cópia do Aviso
n ll 347jMME, de 17.12~97, do
Ministério
de
Minas
e
Energia,
prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
n 12 3.028, de 199'.:

2.743/97,

2.726/97,

de 15.12.97, ao Deputado CUNHA BUENO, encaminhando
cópia
do
Aviso
n'
1190/MF,
de
11.12.97,
do
Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do· RI fi! 2.999, de
1997.

de
18 .12 • 97 ,
ao
Deputado
LUCI1INO
ZICA,
encaminhando cópia do oficio n 11 997 /MMA/GAB, dQ
18.12.97, do Ministério do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídri:cos e da Amazônia Legal, prestando
esclarecimentos sobre os .quesitos constantes do RI
n. 2.451, de 1991~

2.727/97,

de
16.12.97,
ao
Deputado
RICARDO
HERÃcLIO,
encaminhando cópia do Aviso n li 1.563/GM/MS, de
11.12 ~ 97 ,
do
Ministério
da
Sal1de,
prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
nO 2.579, de 1997~

\2.728/97,

de 16d2·,.'17, à COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FIN1INCEIRA
E
CONTROLE,
encaminhando
cópia
do
Aviso
n 11
1. 562/GM/MS , de 11.12.97, do Ministério da Sadde,
. prestando
esclarecimentos
sobre
os
quesitos
constantes do RI nO 2.665, de 1997~

2.720/97,

2.723/97,

2.729/97,

esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
ll
2.940, de 1997.

In

n"

Ide

de

2.744/97,

de 16.12.97, ao Deputado LUIZ ALBERTO, encaminhando
cópia do Aviso n" 1~570/GM/MS, de 12.12.97,' do
Ministério
da Saúde,
prestando
esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n 11 2.906, de
1997.

2.731/97,

de
16.12.97,
ao
Deputado
LEÔNIDAS
CRISTINO,
encaminhando cópia do Aviso nO ~~569/GM/HS,
de
12.12.97,
do
Ministério
da
saúde,
prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
n" 2.925, de 1997~

1997~

de 18~12.97, ao Deputadó CUNHA BUENO, encaminhando
cópia do Aviso MEC/GM/GAB/N' 557, de 17.12.97, do
'Ministério da Educação e do Desporto, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
n' 2.705, de 1997.

2.745/97,

de
18 ~ 12 ~ 97 ,
ao
Deputado
RICARDO
GOMYDE,
encaminhando
cópia
do
Aviso
nll:
l."2~OJMF,
de
17 ~ 12.97,
do Mini,stério da Fazenda,
prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
n~ 2~971, de 1997 •

2.746/97,

de
18_12.... 97,
ao
encaminhando cópia

de
16"':" 1z...97 ,
ao
Deputado
MILTON
MENDES,
encaminhando cópia do Aviso nO 296jMC, de 15.12~97,
do
Ministério
das
Comunicações,
prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
nO 2~827, de 1997~

2.730/97,

2~984, d~

Deputado
do Aviso

ARLINDO
CHINAGLIA,
n Q 95/GM-7/424, de

'11...12..97, do Ministério da Aeronáutica, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
n" 2~957, de ~997.
_.2.747/97,

de
J. 8...J. 2.. 97 ,
ao
Deputado
ARLINDo
CHINAGLIA,
encaminhando cópia do
Aviso n~211/MF, de
J.7.12.97,
da Ministério da Fazenda,
prestando
8sclarecÍlnentos sobre os quesitos constantes do RI
no 2.962, de 1997.

_2.748/97,

de
18.12.97,
ao
Deputado
JOsl!
MAURíCIO,
encaminhando
cópia
do
Aviso ~
1213jMF,
de
~7~1.2~97; do Ministério da Fazenda,
prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
na 2.967, de 1997~

Março de 1998
2.949/97,

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
.

de

i

18.12.97,' ao

encaminhando

Deputado

c6pia

do

da Prcvid~ncia e Assistência social, prestando
csclareciltl.:mtos sobre os que,si tos constantes do RI
nº 2.336, de 1997.

RICARDO
GOMYDE,
nO 20B/GM-MEC, de.

Ofício

16.12.97, do Ministério da Educação e do Desporto,
prestando
esclarecimentos
sobre,
05
quesitos
constantes do

2.750/97,

~

de 18.12.97 t ao Deputado JOÃO PAULO, encaminhando
cópia
do
Aviso
n'
1212/MF,
de
17.12.97,
do

Ministério

da

Fazenda,

sobre os quesitos
1997.
2.751/97,

2.766/97,

n ll 2.972, de 1997.

de

18.12.97,

encaminhando

prestando

constantes

esclarecimentos
n~

do RI

2.981,

Deputado

cópia

do

VÂNIO

Aviso

DOS

n tl

1997.
dê

26.12.97,

ao

Deputado

WELINTON

FAGUNDES,

encaminhando cópia do Ofício na 1005/MMA/GAB, de
19 .. 12.97; do
Ministério do Meio Ambiente, dos
RecurEO Hídricos e da Amazônia Legal, prestando
e$clarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
na 2.869, de 1997.

SANTOS,

1207/MF,

de 26.12.97, ao Deputado CUNHA BUENO, encaminhando
cópia do Aviso na :L592/GM/MS, de 19.12.97, do
Ministério da Saúde,
prestando esclarecimentos
E',obre. os quesitos constantes do RI na 2.837, de

de
2.767/97,

ao

Quinta-feira 26 08031

de

1. 7.12.97 I
do Ministério da Fa.zenda,
prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI

n° 2.983, de 1997.
2.768/97,
2.752/97,

de.

18.12.97 I

ao

Deputado

ARNALDO

FARIA

DE

SÁ,

de.

Política Fundiária, prestando esclarecimentos sobre
os quesitos constantes do RI na 2.890, de 1997.
2.769/97,

2.753/97,

dê 26.12.97, à COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA
E CONTROLE, encaminhando cópia do Ofício GM/Na 153,
23.12.97,
do
Ministério
Extraordinário
de

encaminhando
cópia
do
Aviso
ntl
1208jMF,
de
17.12.97, do Ministério da Fazenda,
prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
n D 2.990, de 1997.
de 18.12.97, ao Deputado CUNHA BUENO, encaminhando
cópia
do
Aviso
n' 309jMC, de 18.12.97, do
Ministério
das
Comunicações,
prestando

do 26.1.2.97, ao Deputado ÂTILA LINS, encaminhando
425, de 16.12.97, do Ministério
da Previdência e Assistência Social, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
na 2.B99, de 1997.

cópia do Aviso n Q

esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
n D 2.994, de 1997.

2.754/97,

de 18.12.97, ao Deputado CUNHA BUENO, encGminhando
cópia
do Aviso
n' 1209/MF, de 17.12.97, do
Ministério da Fazenda, pre~tand~. esclarecimentos
sobre os quesitos 'constantes do RI na 2.995, de

2.755/97,

de

2.770/97,

de 26.12.97, ao Deputado ARNALDO FARI~. D~ SÁ,
encaminhando cópia do Aviso n Q 413, de 16~12.97, do
Ministêrio da Previdência e Assistência Social,
prestando
esclarecimentos
sobre
os
qqesit?s
constantes do RI na 2.903,. de 1997.

2.771/97,

de 26.12.97, ao Deputado CUNHA LIMA, encaminhando
c6pia do Aviso n g
~589/GM,
de 19.12.97, do
N:iulstério da Saúde,
prestàndo esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI na 2.917, de

2.772/97,

de

1997.
26-12 _97 ,

ao

Deputado

PAULO

BORNHAUSEN,

encaminhando cópia do Aviso na 2. 097-SUPAR/C. civil,
'de 19~12~97, da Casa Civil da Presidência da
República que envia cópia do Aviso n
1.085, de
2J.. J.J.. 97,
do Ministério da Fazenda,
prestando
esclarecimentos sobre a Indicação na 88~, de 1997.

1997.

Q

de
26..::12...97,
ao
Deputado
PAULO
DELGADO
~ncaminhando cópia dO'Aviso na 1. 78S-SUPAR/C.Civil'
de 17.12.97, da casa Civil da Presidência d~
República que envia cópia do Aviso na 17
de
28.11.97, do Ministério das Relações Exteri~res,
~~e~~:j~o esclarecimentos sobre a Indicação na 975,
.2.757/97,

2.758/97,

•2.759/97,

2.760/97,

de
26.12.97,
à
Deputada
RAQUEL
CAPIBERIBE,
encaminhando
cópia
do
Ofício
GM/Nc
151,
de
18.12.97 1 do Ministério Extraordinário de Politica
Fundiária,
prestando
esclarecimentos
sobre
os
quesitos constantes do RI n~ 1.635, de 1996.
da

26.12.97,

ao

Deputado

EULER

de

26.12.97,

ao

Deputado

JOSE

de

26.12.97,

ao

Deputado

ARLINDO

de

26.12.97.

ao

Deputado

JOSE

2.762/97,

de

26.12.97,

ao

Deputado

LUIZ

GUSHIKEN, -

encaminhando cópia do Aviso na 417, de 16.12.97, do
Ministério da Previdência e Assistência Social,
prestando
esclarecimentos
sobre
os
quesitos
constantes do RI n Q 2.696, de 1997.
.,.2.763/97,

h. 764/97,

.2.765/97,

de

26'1~97,

ao

Deputado

VALDEMAR

COSTA

26~12.97,

ao

Deputado

ARLINDO

CHINAGLIA,

2.775/97,

ao Deputado CUNHA BUENO, encaminhando
Avis" n D 097/GM-7/441, de 22.12.97, de
autoria do Ministério da Aeronáutica,
prestando
esclarecimentos
sobre
os
quesitos
constantes do RI na 3.000, de 1997 .

1997.
de 26 • 12 . 97,

cópia

do

1997,

de

2.776/97.

de 26.12.97, à Deputada TETÉ BEZERRA, encaminhando
cópia do Aviso na 292fGMfMTb, de 23.12.97,
de
1997,
do
l-tinistério
do
Trabalho,
prestando
e$clarccimentos sobro os quesitos constantes do RI
n~ 3,022, de 1997.

2.777/97,

ds
26.12.97 r
ao
Deputado
WALTER
PINHEIRO,
oncaminhando
cópia
do
Aviso
na
1591/GM,
de
19.12.97,
do
Ministério
da
Saúde,
prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
n~ 3.?24, de 1997 •

2.778/97,

de 26.12.97, ao Deputado CUNHA BUENO, encaminhando
do Ãviso nl.! 423, de 16.12.97, de 1997, do
Ministério da Previdência e Assistência Social,
prestando
esclarecimentos
sobre
os
quesitos
constantes do RI n Q 3.029, de 1997.
c6pia

2.779/97,

de 26.12.97, ao Daputado CUNHA BUENO, encaminhando
cópia do Aviso na ~.830-SUPAR/C.Civil, de ~9.~2.97,
da Casa Civil da Presidência da República que envia
cópia
do Memorando na 132, de 18.12.97, do
Conselho
comunidade
Solidária,
prestando
esclarecimentos sobre os quesitos cons,tantes do RI
n~ 3.032, de 1997.
de 26 ...12 ....97, ao Deputado PAULO PAIM, encaminhando
cópia do Aviso na 426, de 16.• J.2 .. 97, do Ministério
da Previdôncia e
Assistêncta Social, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
na 3.036, de 1997.

NETO,

de 26 :-12_97, ao Deputado CUNHA BUENO, encaminhand.o
cópia do Aviso na 424, de 16.12.97, do Ministério

de

de 26~12~97, ao Deputado IVAN VALENTE, encaminhando
cópia do Aviso n g 1587/GM/MS, de 19.12.97, do
f.1inistério da Saúde,
prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI na 2.974, de

os quesitos constantes do RI

encaminhando cópia do Aviso na 1. 199/GM/MT, de
J.2. J.2. 97, do Ministério dos Transportes, pre.stando
esclarecimentos sobra os quesitos constantes do RI
na 2.823, de 1997.

CRISTINO,

2.774/97,

de 26 .. 12... 97, ao Deputado CUNHA BUENO, encaminhando
cópia do Aviso na 366, de 04 .. 11.97, do Ministério
da Previdência e Assistência Social,
prestando

I~~ci~~:~~m~~t~~9;~bre

LEôNIDAS

cópia do Aviso n# 1588/GM/MS, de
19.12.97,
do
Ministério
da
Saúde,
prestando
esclare.cimentos sobre os quesitos constantes do RI
na 2.961, de 1997.

PIMENTEL,

encaminhando
cópia
do
Ofício
GM/Na
152,
de
18.12.97, do Ministério Extraordinário de Política
Fundiária,
prestando
esclarecimentos
sobre
os
quesitos constantes do .RI na 2.660, de 1997.

Deputado

encaminhando

CHINAGLIA,

encaminhando cópia do Aviso n~ 422, de 16~12~97, do
Ministério da Previdência e AssistênciA Social,
prestando
esclarecimentos
sobre
os
quesitos
constantes do RI n l 2.608, de 1997.
. 2.761/97,

2.773/97,

PIMENTEL

encaminhando cópia do Ofício na lJ003/MMA/GAB, d~
19.12.97, do
Ministério do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Amazônia Légal, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
na 2.605, de 1997.

ao

Q

RIBEIRO

encaminhando cópia do Ofício n~ l002/MMA/GAB, d~
19.12.97, do Ministério do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
na 2.535, de 1997.

26-.12..97,

encaminhando cópia do Oficio n 1004/MMA/GAB, de
j19.12.97, do Ministério do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, prestando
esclarecimentos sobre os quesito constantes do RI
n ll 2.927, de 1997.

2.7B1/97,

d~
31vl2?97,
ao
Deputado
MARCONI
PERILLO,
êhcaminhando cópia do Aviso n Q. 1880-SUPAR/C• civil,
de 31.12.97,
da Casa civil da presidência da
R9plíblica que envia cópia do Aviso na 1193, de
12 ~ 12.97, do Ministério de·,::; Transportes, preatando
esclarecimentos sobre a InG:c8ção na 982, de ],997.
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.2.782/97,

2.783/97,

,2.784/97,

2.785/97,

2.786/97,

2.787/97,

2.788/97,

2.789/97.

2.790/97,

,2. 79~/97,

2.792/97,

de

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

3~_12':'"97,

ao

Deputado

SÉRGIO

CARNEIRO,

encaminhando cópia do Avisa n' ~882-SUPA1\/c.civil,
de 3~~2~97, da Casa civil da presid4neia da
República, que envia cópia do Memorando n- 106, de
09...:1.2-::-97, da SUbsecretaria-Geral da Presidência da
República,
prestando
esclarecimentos
sobre
a
Indicação na 996, de 1997.
de
31.12.97,
ao
Deputado
JoAO
MELtÃO
NETO,
encaminhando cópia do Aviso n' 1.88:1.-SUPAR/C.Civil,
de 31.:1.2.97, da casa Civil da Presidência da
República que envia cópia do Aviso n' 1561, de
~J.. ~2. 97,
do
Ministério
da
Satlde,
prestando
esclareci~entos sobrê a Indicação n· 989, de 1997.

31.12.97,
ao
Daputo.do
HARCONI
PERILLO,
encaminhando cópia do Aviso n' 1886-SUPAR/C.Civil,
de 31.12.97, da Casa Civil da ~residAnci.. da
RepúbU"a que envia cópia do Aviso n' 558 • <'!li
U. ~2. 97 ,
do
Ministério da Educaçáo e da
Desporto,
prestando
esclarecimentos
sobre, a
J:ndicaç!io n' ~.027, de 1997.
de

, de
31~12..97 ,
ao
Deputado
FAUSTO
HARTELLO,
encaminhando cópia da Aviso n' 1884-SUPAR/C.civil,'
de 31 ..12...97, da Casa Civil da PresidAncia· da.
República que envia cópia da Memorando
n' 806 dA
18.12.97, do Ministério do Exército, prestando
esclarecimento·s sobre a Indicação n. 2 .. 055, de
1997.
de 31~1~97, ao Qeputado ALDO REBELO, encaninhando
cópia do Aviso n'
1245/1lF, de 26.~2.97, ,dO
Ministério da Fazenda f prestando 8sclarecimentotS
sobre os quesitds constantes do RI n· 1 .. 868, ,-de
1996.
de 31.12.97, ao Deputado CUNlIA BUENO, enc!lllinhando
cópia da Avisa n' 1590/GM/I!S, de 19.12.97, do
Ministério da Sal1de,
prestando' esclarecilOentot>·
sobre os quesitos constantes do RI nO 2.725, de
1997.

2.798/97,

de 31..J.2-97. ao Deputado CUNlIA BUENO, encallinhando
cópia da Aviso n'
1243/1lF, de 26.~2.97, do
Ministério da Fazenda, prestando esclarQci~ntoa
sobre 015 quesit.os constantes do RI n·· 3 ... 026, de
1997.

2.799/97,

de
3k12--97,
ao
Daputo.do: VANIO' DOS
SAll'l'OS,
encaminhando
cópía
do
Aviso
n·
1241/HF,
de
26.12.97.
do Ministério da Fazenda, prestando
esclarecimentos sobre Da quesitos constantes do RI:
n l 3 .. 040, de 2997.
DEZ!OO3RQ197

de 01_12_97, do Ministério de Minas e Energia,
prestando Bsclarec:dmento:s' sobre aa quaaitos
constantes da RI ~ 2.908, de 1997, de autoria
do Deputado LUCIANO PIZZATTO.

Áviso rio 325/MME,

Oficio h' 1..0Ó7'/

de 01~1"" 97, ,do Ministério da Administraçào
Federal
e
Reforma.
do
Esta.do,
prestando
esc.larecimentos sobre os quesitos constantes
,do RI n' 2.920, de 19~7, de autoria do
Deputado VALDENOR GUEDE~.. ,

MAllE,

Oficia n' 1.016/

de 01~12~ 97, do Ministério da AdJOinistraçào
Federál ~ e "Refo1:1tla
do' Estado,
prestando
esclaree:imentos sobre os' quesitos constante8
do 'RI n. '2 .. 956, de 1997, de autoria d.o
Deputado ARLINDO CHINAGLJ:A.

MAllE,

de" 03~12. 97,
da Mini...tério do Trabalho,
prestando' esclarecimentos' sobre os quesitos
constantes do RI n- 2~91.6, de 1997, de autoria
do Deputado SALV~1VZIIIBAWI.
de 03.12.97, do Ministério dos Transportea,
prestando esclarecimêntos sobra os quesitos
con8tante~'do RI n l 2 .. 907, de 1997, de autoria
do' Deputado' LUIZ IlLBER'l'O:'

Aviso n ll

l.134/MT,

Aviso n l

1.135/MT,

de 03.12.97, do Ministério dos Transportes,
p~estan~o esclarecinsnto
sdbre as quesi~o&
,'oonstantes do RI n. 2.930, de 1997, da autoria
do Deputado' LEONIDAS CRISTJ:ND.
"

de 31.12.97, ao Deputado CUNHA BUEliO, encaminhando
cópia do Aviso n'
1. 244;'MF , 'de 26.12.97, do
Jollnistário
da
Fazenda,
prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
n0 3 .. 001, 'de 1997, de 1997 ..
de 31.~2.97, ao Deputado CUNlIA BUENO, encaminhando
cópia do Aviso n'
1238/HF, de 26.12.97,
do
Ministério da Fazenda, prestando E!5clarecíl'llentos
sobre oa quesitos constantes do.RI ~. 3 .. 002, dQ
:1.997.

quesitos constantes do lU n·

3 .. 003,

de

;

.

de '0-4~12-r97, do Ministério da Indl1stria, .do
Colllércio -~
e
do
Turismo,
prestando

esclarecimentos sobre" bs quesitos constantes
âi> . RI n' '•. 926, de 1997, de autoria da
Deputado LEONIDAS CRISTINO.

de 04.12 .97; do Ministério de Minas e Energia,
prestando esclarecimentos' sobra os quesitos
" constantes do RI n· 2 .. 929 1 de 1997, da autoria
do Oeputado LEONIDAS CRISTIND.
de 04,12.97, do Ministério do Planej ...."ntç e
Orçamento, prestando esclarecimentos sobra OIS
quesitos constantes do lU n- 2."108, de. 1997,
de autoria,dO Deputado CUNHA BUENO.

Avisá n· 1.162fl1T,

de 04...r2.97, do Ministério dos Transporte",
prestando Bscla:tacíllentos sobre os qUesitos
constantes do,RI n- 2.888, de 1997, de autoria
do Deputado AUGUSTO CARVALHO.

A~iso

de
04.12.97,
ao
Ministério
da
Fo.zenda,
prestando esclarecimentos sobre os ~~~toB
constantes do RI n l 2.939, de 1997, de~toria
,do Deputado NEDSON MJ:CHELE'l'I.

n' 1.167/HF.

Ofício na 655/MPO,

Oficio n' 7l/DPF/
ARC-MRll/EFIN,

de 31..12.97, ao Deputado CUNlIA BUENO, encaminhando
cópia do Aviso n'
1242/MF, de 26.12.97,
do
Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos
~~~~~ os

-,

CONJlA

de
31.12.97,
ao
Daputado
COLBIlRT
HARTINS,
encaminhando cópia do Aviso n' 1586/GI!/MS, dA,
19.12.97,
do
Minietério
da
Sallde,
prestandç
esclarecimentos sobre oa quesitos constantes do RI
n' 2.985, de 1997.

2.794/97,

.

Aviso n' 162/HICT, • de 04-0-12'97, do Ministério da Indl1stria, do
Comércio
e
do
Turismo,
prestando
escllare.cilnQrltos sobra os' ques!tos constantes:
do RI no 2.881, de 19'97, de autoria do
~puto.do
BUEIlO.

de 31.12.97, ao Deputado ARNAWO FARIA DE Sl!.,
encaminhando
cÓpia
do Aviso n'
1260/llF, ••dA
30.12 .. 97 ,
do Hinistêrio da Fazenda, prestando
esclareci~Qntos complementares sobre os quesitos
constantes do Rr no 2.971, de 1997.

de
31.12.97.
ao
Deputado
JoAo
FASSARELLA,
encaminhando
cópia
"do
Aviso
n Íl
~239/MF,"' de
26 ~ 12 ~ 97 ,
do Ministério da Fazenda,' prestzsndo
esclarecimentos sobre os quesitos constantes. do RI
n tl 2~987, de 1997.

2.796/97,

de 31.-12.-97, ao Daputado' CUNlIA BUENO, enc....inhando
cópia da Aviso n'
1240/llF • de 26.12.97, do
Ministério da Fazenda, prestando esclarecilOentas
sobre os quesitos constantes do RI n" 3 ~ ooa, ele
1997.

de
31:-12<97,
à
Deputada
DALILA' FIGUEIREDO,
encaminhando cópia da Aviso n' 1887-SUPAR/C.civil,
de 3h 1:r.97, da Casa Civil da ~re8idé.ncia da
República que envia e6pia dos Mel2Orandos n.s 195 e
801, de 16~12~97, das Ministério do Exército e da
Aeronáutica,
prestando
esclarecimentos
comple.mentares sobre a Indicação na 1_029, de 1997.

2.793/97,

2.795i97 ,

2.797/97,

de
31.1.2.97,
ao
Deputado
JOAo
FASSlIRl!:LLA,
encaminhando cópia do Avisa n' ~883-SUPAR/C.Civil,
de 31.12.97, da Casa civil da presidência da
Rapública que envia cópia do Aviso n· 2.085, de
11.12.97, do Ministério do. JUstiça, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação n R 999, de 1997.
de
31.12.97,
ao
Deputado
CLÁUDIO
CHAVES,
encaminhando cópia do Aviso n' ~885-SUPA1\/C.Civi1,
de 31.12.97, da Casa Civil da Presid4ncia da
República que envia cópia doe Memorandos n's 799 e
800, de 17.12.97, do Ministério da Aeronáutica,
prestando esclarecimentos sobre as Indicações n"s
994 e 1.000, de 1997.
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de 04,1.2. 97, do Ministério do Planejamento e
Orça'ID.anto, prestando QlBclarecimentoB sobre as
quesitos constante.. do RI n' 2.766, de l~97,
de autoria da Deputada LUCIANO ZICA.

de
05.12.97,
do
Ministério
d"" Relações
Exteriores, prestando esclarec.imentos sobre 0/5
quesitos constantes do }tI n~ 2~993J' de :1.997,
de autoria do Deputada CUNlIA BUENO.

'.7
Ofício n' 72/DAC/
COF-MRll/CASC,

de

05 ,:l.2-r97 ,

do

Ministério

das

Relações

Exteriores, prestando esclarocimentos sobre os

1997, de
LACERDA.

quesitos constantes do RI n. 2.933, de 1997,
de autoria do Deputado ARNALDO FARIA DE SÃ.
Aviso n' 275/MTb,

de
05..12.,.97,
do Ministério do Trabalho,
prestando esclarecimentos sobre oa quesitos

Aviso n' J..71J.SUPAR/C. Civil ,

constantes do RI n· 2.922, de 1997, da autoria
do Deputado LEôNIDAS CRISTINO.

Ofício n' 1.027/
IIARE,

Aviso n' 2.060fMJ,

de 05.12.97, do Ministério da AdJIlinistraçio
Federal
e
Reforllll
do
Estado,
prsstando
esclarecimentos sobre oa quesitos constante.
do RI n' 2.938, de 1997, de autoria do
Deputado PADRE ROQUE.

Aviso n' 1.712BUPAR/C.civil ,

de
05.12.97,
do
Ministério
da
Justiça,
prestando esclarecimentos sobre oa qu••itos

constantes do RI n. 2.693, de 1997, de autoria
do Deputado PEDRO WILSON.

Aviso n' 1.713BUPAR/C.civil,

de
05~12.97,
do
Ministério
da
Justiça,
prestando esclarecimentos sobre oa quesitos
constantes· do RI n· 2.784, de 1997, da autoria
do Deputado CUNHA BUENO.
05. J.2. 98,
do
Ministério
da
Justiça,
Aviso n' 2.080fMJ,· de
prestando esclarecimentos sobre oa que.itos
constantes do Ri n· 2.829, de 1997, de autoria
do Deputado JOSÉ.COIMBRA.
Aviso n' 091/GM-7/
418,

de 08~J.2.• 97, do Minietério da Aeronliutica,
prestando esclarecimentos" sobre oa qu•• ito.
constantes do RI n. 2.934, de 1997, de autoria
do Deputado IVAN VALENTE.
.

Aviso n' 331/MME,'

de 08.J.2.97, do Ministério da Minas a Enerqia,
prestand~ e,cl~reci~nto., sobre os quesitos
cpnstantes·do RI n. 2.94L, de 1997, de autoria
do Deputado LUCIANO ZICA.

Aviso n. 421,

"de 08.12.97, do Ministério da Aqricultura e do

Aviso n' 292/MC,

de .08 .J.2 •.97,. .dO I\inistério das cOIlunicaç6es,
prestando esclarecimentos sobra 08 que.ito.
constantes do RI n' 2.998, de 1997, de autoria
do Deputado CUNHA BUENO.
-

Aviso n' 1. 714BUPAR/C.Civil,

Aviso n' 1.715BUPAR/C.civil,

Aviso n' J..716BUPAR/C. civil,

Abastecimento, prestando Bsclareci. .ntoa sobre
os . quesitos cons.tan.tes do RI n· 2.955, de
1997,
de
autoria
do
Deputado
ARLIHDO
CHINAGLIA.
A,viso n' J..7J.7SUPAR/C.Civil,

. Aviso n' 092/GM-'I/ .
419,'
~a

09.~2,97, .do M;nistério da Aaronliutica,
sobre oa qu••ito.
con8tantes do RI n. 2.874, de 1997, de autoria
·do . Deputado. SALATIEL CARVALHO.
pre~tandoQsclarecimentos

Ofício n' J.44,

·de' 09_1Z.97 , do Ministério Extraordinlirio de
política. P'undiliria, prestando esclareci_ntos
sobre os quesitos ,constantes do RI n· 3.037,
de J.997, de autoria do Deputado LUCIANO ZICA.

ofic.io n' 145,

· de. 09.12<97, do .Ministério Extraordinário de
política P'undiária, .prestando esclareciaentos
· sobre .OB ques.i1:oB const.~te. do RI n· 2.407,
.de J.997, de autoria do Deputado LUCIANO ZICA.

Oficio n' 146,

de Q9r.L2.97, do Ministério Extraordinlirio ds
poJ.ítica Fundiliria, prestando esclareciaentos
sobre os quesitos constantes do RI n- 2 .. 388,
de J.997, de autoria do Deputado LUCIANO ZICA.

Oficio n' 147 ,

de 09 ~2. 97, do Ministério Extraordinlirio de
Política Fundiliria,' prestando esclareci_ntos
sobre os quesitos constantes do RI n· 2.218,
de J.997, de autoria do Deputado PAULO ROCHA.

Oficie> n' 148,

de 09, J.2. 97, do Ministério Extraordinlirio de
Política p'undiliria, prestando esclarsci_ntos
"obre os quesitos constantes do RI n- 1.719,
"de J.996,
de! autoria do Deputado COIlFllCIO
MOURA.

Avisa n' 344A3.J.7MEx;

Aviso n' 1.700BUPAR/C.Civil,

Aviso n' 1;710BUPAR/C. civil,
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de 09.J.2.97,
do Ministério do IIX4l:Oito,
prestando esclarecimentos sobre ~ qualitos
constantes do RI n' 2.964, de 111117, de auto~i.
do Deputado ARLINDO CHINAGLIA.
da 09,-12~97, da. Casa civil da Presidlnoia da
Rep11blica, prestando esclareci_ntos sobre os
quesitos constantes do RI n' 2.93&, de 1117,
de autoria da COMIBBI.O DB BCONOMIA, IMD08'1'RXA
E COIll!RCIO.
de 10..12.97, da Casa civil da Prssidlncia da
Rep11blica que envia cópia do Aviso n' 1.3&&,
de 25.08.97, do Ministério da Ballde, prestando
esclareci....ntos sobre a Indiceçlo n' 101, de

Aviso n' 095/GM-7/
424,

autoria

do

Deputado

JOSÉ

CARLOS

de J.O. J.2. 97, da Casa civil da Presidência da
República que envia cópia do Aviso n' 954, de
03. J.O. 97, do Ministério da Fazenda, prestando
esclarecimentcliI sobra a Indicação n 11 827, de
1997, de autoria do Deputado StRGIO CARNEIRO.
de 10.12. 97, da Casa civil da Presidência da
Rep11blica que envia cópia do Aviso n' J..533,
de 26.11.97, do Ministério da Saúde, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação n' 852, de
J.997, de autoria do Deputado CLÁUDIO CHAVES.

de 10 ..12.,97, da Casa Civil da Presidência da
Rep11blica que envia cópia do Aviso n' J..532,
de 26.11.97, do Ministério da Saúde, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação n ll 937, de
J.997 , de autoria do Deputado PEDRO CANEDO.
de J.O ~2 .97, da Caea civil da Presidência da
República que envia cópia do Aviso n' J.. 531,
de 26.J.l.97, do Ministério da Saúde, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação n' 945, de
J.997, de autoria do Deputado SILAS BRASILEIRO.
de 10~2r97, da Casa civil da Presidência da
Rep11blica que envia cópia do Aviso n' 1.140,
de . 28. J.1. 97 ,
do
Ministério
da
Fazenda
prestando esclarecimentos sobre a Indicação n:
~~O:~ 1997, de autoria do Deputado RONALDO

de J.0.J.2<97, da Casa Civil da Presidência da
Repúblic~ que envia oópia do Aviso n' 1.106,
de 25.11.97, do Ministério dos Transportes,
prestando esclarecimentos sobre a Indicação n'
~~~ÍNH~eCHE~~~:'
de autoria do Deputado
de 10+12097, da Casa Civil da Presidência da
Rep11blica que envia cópia dos Memorandos n's
728 e 732, da 26 e 27.J.J..97, da Casa Militar,
com os euclarecimentos do Estado-Maior das
Forças Armadas e do Ministério da Marinha
sobre a Indicação n' J..029, de 1997, d~
autoria da Deputada DALILA FIGUEIREDO.
de 11~12·.97, do Ministério da Aeronáutica,
prestando esclareoimentos
sobre os quesitoa
constantelil do RI n l 2.957, de 1997, de autoria"
do Deputado ARLINDO CHINAGLIA.

Oficio n' 674/MP0,

de 11.12.-97, do Ministério do Planej amento e
OrçalUlnto, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n' 2.92J., de J.997
de autoria do Deputado LEôNIDAS CRISTINO.
'

Aviso n' 1.188/MP,

de
11·.12.97,
do
Ministério
da
Fazenda
prestando ellclarecimentos sobre os quesito~
constantes do RI n' 2.937, de J.997, de autoria
do Deputado SERAFIN VENZON.

Avi.o n' 1. 18!l/MF,

de
11.12; 97 ,
do
Ministério
da
Fazenda,
prestando eaclarecimentos sobre os quesitos
constantas do RI n' 2.877, de J.997, de autoria
dO Deputado CUNHA BUENO.

Aviso

n'

1.1110/MF,

de
lJ...12. 97,
do
Ministério
da
Fazenda,
sobre os quesitos
constantes do RI n' 2.999, de 1997, de autoria
do Deputado CUNHA BUENO.

pre.tando esclarecimentos

dI:!
Ministério
da
Fazenda,
Avi.o n' 1.11l1/MF, . de . 11 ..12.97,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constante. do RI n' 2.98~, de J.991, de autoria
do Deputado JOI.o PAULO.
Aviso n' 1 ••10/HI,

de

11~2.97,

do' Ministério da Saúde, prestando

.Bolarecimentos sobre os gusa! tos constantes
do RI n' 2.642, de
Deputado PAULO ROCHA.

J.997,

de

autoria

do

Aviso n' 1.5&2/MS,

de l1r12~g7, do Ministério da Saúde, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI n' 2.665, de 1997, de autoria da
COMISsAo ' DE
FISCALIZAÇAo
FINANCEIRA
E
CONTROLE.

Aviso n' 1.563/MS,

de 11.J.2,97, do Ministério da Saúde, prestmldo
••clarecimentoB sobre os quesitos constantes
do RI n ll 2.579, da 1997, de autoria do
Deputado RICARDO HERÁCLIO.
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de 12.12~97, do Ministério de Minas e Energia
prestando esclarecimentos sobre os queBito~
conatantes do RI n Q 2.951, de 1997, de autoria
do Deputado ARLINDO CHINAGLIA.

Aviso n· 339/MME,

de 12.12.97, do Ministério de Minas e Enerqia,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n ll 2.943, de 1997,. de autoria
do Deputado LUCIANO ZICA.

Aviso n'

de 12..12..·97, do Ministério dos Transportes
prestando esclarecimentos sobre os quesito~
constantes do RI n ll 2.823, de 1997, de autoria
do Deputado VALDEIIl\R COSTA NETO.

1. 199/MT,

Aviso n lt 1.56B/MS,

de 12.12:97, do Ministério da Sartde, prestando
esclareC1mentos sobre os quesitos constantes
do RI nlt 2.932, de 1997, de autoria do
Deputado LUCIANO ZICA.

Aviso n' 1.213/MT,

Ministério dos Transportes,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n ll 2.942, de 1997, de autoria
do Deputado LUCIANO ZICA.

Aviso n' 1.568/HS,

de 12.12.97, do Ministério da Saúde, prestando
'esclarecimentos sobre os queaitos constantes
do RI n ll 2.932, de 1997, de autoria do
Deputado LUCIANO ZICA.

Aviso n' 1.569/HS,

de 12~12~97, do Ministério da Sadde, prestando
eaclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI nll 2.925, de 1997, de autoria do
Deputado ~õNIDAS CRISTINO.

Aviso n' 1.570/HS,

Aviso n. 1.768SUFAR/C. civil ,

AViso n ll 1.769SI1PAR/C.Civll,

Aviso n', 1.770SUFAR/ll. civil ,

Av'il5o· n ll 1.771SÍlPAR/C. civil,

Aviso n' 1.772SUFAR/C. civil,

Aviso. n' 1. 773SUPAR/C. civil ,

Aviso n' 1.774SUPAR/C. civi~,

Aviso n' 1.775SUFAR/C. Civil ,

de

12,;'12;-9à,

Aviso n ll 1.776SUFAR/C. civil,

Aviso n ll 1.777SUFAR/C. civil,

Aviso n lZ 1.778SUFAR/C •Civil ,

do

de 12,12.97, do Ministério da Sartde prestando
esclarecimentos sobre o~ quesitos' constantes
do RI n ll 2.906, de 1997, de autoria do
Deputado LUIZ ALBERTO.

de 12.12 ...97, da Casa Civil da Prerddência da
RepllbliCá que envia cópia do Aviso n ll 1.933
de
24 ri1~97 ,
do
Ministério
da
Justiça:
prestando esclarecimentos sobre a .Indicação nll
139, de 1995, de autoria do Deputado SEVERINO
CAVALCANTI.
de 12 ~ 12.97, da Casa civil da Presidência da
República que envia cópia do Aviso n ll 1.932,
de
24...3.1.97 , d o
Ministério
da
Justiça,
prestando esclarecimentos sobre a Indicação nll
262, de 1995, de autoria do Deputado MILTON
MENDES.
de 12.12.97, da Casa Civil da Presidência da
Rep1.lblica que envia cópia do Aviso n' 1. 930
de
24..a.l~97, do
Ministério
da
Justiça:
prestando esclarecimentos sobre a Indicação nll
~~Í~. 1995, de autoria do Deputado MARCONI

de 12.12.97, da Casa civil da Presidência da
Rep1.lblica que envia cópia do Aviso n' 1. 049
de 21....3.1,97, do Ministério dos Transporte.. '
prestando esclarecimentos sobre a Indicação n=
861, de 1997, de autoria do Deputado BENEDITO
GUIMARÃES.
de 12.12.97, da Casa civil da Pre..idência da
República que, envia cópia do Aviso. n ll 1.086,
de
21_11~97,
do
Ministério
da
Fazenda
prestando: esclarecimentos sobre a Indicação n:
914, de 1997, de autoria do Deputado AIRTON
DIPP.
de 12.12.97, da Casa civil da presidência da
República que envia cópia do Aviso n ll 241, de
04;11.97,
do Ministério das Comunicações,
prestando esclarecimentos sobre a Indicaç!o n·
915, de 1997, de autoria do Deputado CORAUCI
SOBRINHO.

de 12...12_97, da Casa Civil da Presidência da
República que envia cópia do Aviso n 11 1.087,
de
21.11. 97 ,
do
Ministério
da
Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre a Indicação n ll
947, de 1997, de autoria do Deputado CORIOLANO
SALES.
de 12..12.97, da Casa civil da Presidllncia da
Rep1.lblica que envia cópia do Aviso n' 1.028,
de 21 ..11'c-97, do Ministério dos Transportes,
prestando esclarecimentos sobre a .Indicação n·
1.003, de 1997, da autoria do Deputado MARCONI
PERILLO.

Março de 1998

de 12.12.97, da Casa civil da Presidência da
Repllblica que envia cópia do Aviso n ll 1.088,
de
21.11.97,
do
Ministérià
da
Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre a Indicação n.
1.013, de 1997, de autoria do Deputado ARLINDO
VARGAS.

de 12.12.97, da Casa Civil da Presidência da
Repllblica que envia cópia do Aviso n' 141,'tfu
04.12.97,
do Ministério Extraordinário de
Politica Fundiária, prestando esclarecimentos
sobre a Indicação n lZ 1 ~ 030, de 1997, da
autoria do Deputado JúLIO REDECKER.
de 12.12.97, da Casa civil da Presidllncia da
,República que ~nvia cópia do Memorando n ll 742,
de 28.11.·97, da Casa Militar da Presidência da
República,
COI1
08
esclarecimentos
do
Ministério da Aeronáutica, sobre a Indicação
n l 1.040, de 1997, de autoria do Deputado
FERNANDO GABElRA.

Aviso n' 295/HC,

de 15.12,97, do Ministério das Comunicações,
prestando esclarecitlBntos sobre os quesitos
constantes do RI n' 2.931, de 1997, de autoria
do Deputado JOSÉ AUGUSTO.

Aviso n' :i.l06jMJ,

de
15.12.97,
do
Ministério
da
Justiça,
prestando esclarecimentos- sobre os quesitos
constantes do RI n ll 2.880, de 1997, de autoria
do Deputado CUNHA BUENO.

Aviso nll 2.;J.10jMJ,

de
15.12 ..97,
do
Ministério
da
Justiça,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do "RI n ll 2.960, de 1997, de autoria
do Deputado 'ARLIND()-.CHINAGLIA.

Aviso ,n' 2.113jMJ,

de
15.12.97,
do
Ministério
da
Justiça,
prestando esclarecimentos' sobre os quesitos
constantes do RI n 11
~. 771,
de 1997, de
autoria do Deputado FERNANDO GABElRA.

Aviso n ll 296/HC,

de 15...12,.97, do Ministério das comunicações,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n 11 2.827," de 1997, de autoria
do Deputado MILTON MENDES.

Aviso

~II

279fMT.b,

de
15 .. 12...97,
do Ministério do Trabalho,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n ll 2.963; de 1997, de autoria
do Depu~ado ARLINDO CHINAGLIA.

Oficio n' 208jMEC,

de 16....12"" 97, do Ministério da Educação e do
Desporto, prestando esclarecimentos sobra 08
quesitos constantes do RI- n l 2.972, de 1997,
de·autoria do Deputado RICARDO GOIIYDE.

Aviso n ll

41~,

de 16.12_97, dó Ministério da previdência e
Assistência Sociàl, prestando esclareciment08
sobre os "quesitos constantes do RI n· 2.903,
de ·1997, ,de autoria do Deputado ARNALDO FARIA
DE SÁ.

n ll l 417,

de 16....12.97, do Ministério da Previdência Q
Assistência- "Social, prestando esclarecilleIltoB
sobre os quesitos constantes do RI n ll 2.696,
de 1997, de autoria do Deputado LUIZ GUSHtKEN.

Aviso n lZ 422,

de 16·.12.. 97, do Ministério da Previdência e
Assistência Social, prestando esclarecill8ntos
sobre os quesitos constantes do RI n ll 2.608,
de 1997,
de autoria do Deputado ARL.INOO
CHINAGLIA.

Aviso n ll 423,

de 16~2-97,do Ministério da Previdência e
Assistência Social, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n· 3.029,
de 1997, de autoria do Deputado CUNHA BUENO.

Aviso n ll 424,

de 16 .. 12~97 , do Ministério da Previdência,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos

Aviso n ll 425,

de 16.12.97, do Ministério da Previdência e
Assistência Social, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n ll 2.899,
de 1997, de autoria do Deputado ÁTILA LINS.

Aviso n ll 426,

de 16_12.97, do Ministério da Previdência e
Assistt\ncia Social, prestando esclarecimentoB
sobre os queeitos constantes do RI n 11 3.036,
de autoria do Deputado PAULO PAIM.

Aviso n ll 493,

de 16+1~7, do Ministério da Agricultura a do
Abastecimento, prestando esclarecimentos sobre
os quesitos constantes do RI n. 3.031, da
1997, de autoria do Deputado CUNHA BUENO.

~viso

~~n~;~~~:~od~n~~N~:6, de 1997, de autoria
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Aviso n D 344fMME,

de 17+12_9~, do Ministério de Minas 9 Energia,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n~ 2.984, de 1997; de autori~
do Deputádo LUCIANO ZICA.

19.12.97,
do
Ministério
da
Cultura,
Oficio n ll 120jMinc, de
prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n ll 2.852, de 1997, de autoria
do Daputado CUNHA BUENO.

Aviso n ll 345/MME,

de 17.12.97, do Ministério de Minas' e Energia,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n l 3.023, de 1997, de autoria
do Deputado JOSÉ MAURíCIO.

HIIA,

Aviso n l 346/MME,

de 17.12.97, do Ministério de Minas e Energia,
prestando esclarecimentos sobre 08 q~esitos
constantes do RI n l 3.00", de 1997, de autoria
do Deputado CUNHA BUENO.

Aviso na 347/MME,

de 17.12.97, do Ministério de Minas e Energia,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n ll 3.028, de autoria do
Deputado CUNHA BUENO.

Aviso MEC/N' 557,

de 17.12.97, do Ministério da Educação e do
. Desporto, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n ll 2.705, de 1997,
de autoria do Deputado CUNHA BUENO.

Oficio n' 681/MPO,

de 17.12.97, do Ministério do Planejamento e
Orçamento, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n I 2.950, de 1997,
de autoria da Deputada ARLINDO CHINAGLIA.

Oficio n' 684/MP0,

de 17 •.12.97, do Ministério do Planej amento e
Orçamento, prestando esclal:ecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n ll 2.940, de 1997,
de autoria do Deputado HAROLDO LIMA.

Aviso n ll 1.207/MJ!,

de
17.12.97,
do
Ministério
da
Fazenda,
prestando esclarec1mentos sobre os quesitos
constantes do Rr n~ 2.983 J de 2997, de autoria
do Deputado VANIO DOS SANTOS.

Aviso n l 1.208fMF,

de
17.12.97,
do
Ministério
da
Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n- 2.990, de 1997, de autoria
do Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ.

Aviso n

J..209j'MF,

de
17.12.97,
do
Ministério
da
Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre 08 quesitos
constantes do RI n ll 2.995, de 1997, de autoria
do Deputado CUNHA BUENO.

Aviso n' 1. 210/!IF,

de
17~12~97,
do
Ministério
da· Fazenda",
prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n ll 2.971, de 1977, de autoria
do Deputado RICARDO GOMYDE.

ll

do
Ministério
da
Fazenda,
Aviso n ll 1. 211/MF<,' de' ·17.12.97,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n ll 2.962, de 1997, de autoria

Oficio n' 1. 002/

Ofício

n~

1.003/

HIIA,

Oficio n' 1.004/
HIIA,

Oficio n' 1.005/

de
17.12.97,
do
Ministério
da
Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n 11 2.981, de 1997, de autoria
do Deputado JOÃO PAULO.

Aviso n ll 1. 2J.3jMF 1

'de
17.12.97,
do
Ministério
da
Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos
conatantes do RI n ll 2.967, de 1997, de autoria
do Deputado JOSÉ MAURíCIO.

Aviso n l 1.785SUPAR/C.civil ,

de 17.12.97, da' Casa Civil da pre~idência da.
República, que envia cópia do Aviso n ll 17, dê
.28.11.97,
do
Ministério
das
Relações
Exteriores, prestando esclarecimentos sobre a
Indicação n ll 975, de 1997, de autoria do
Deputado PAULO DELGADO.

orielo n l 151,

de 18.12.97, do Ministério Extraordinário da
Política Fundiária, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n I 1.635,
de 1996, de autoria da Deputada RAQUEL
CAPIBERIBE.

Oficio n' 152,

de 18.12.97, do Ministério Extraordinário de
Política Fundiária, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n ll 2.660,
de 1997, de autoria do Deputado JOSÉ PIMENTEL.

Aviso n ll 309/MC,

de 18.12 97 , do Ministério das comunicações,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n D 2.994, de 1997, de autoria
do Deputado CUNHA BUENO.

Oficio n' 997/HHA,

de 18.12.97, do Ministério do Meio Ambiente,
dos Recursos Hídricos e da Amaz6nia Legal,
prestando esclarecimentos sobre 0& quesitos
constantes do RI n ll 2.451, de 1997, de autoria
do Deputado LUCIANO ZICA.

de 19.12.97, do Ministério do Meio Ambiente,
dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal,
prestando esclarecimentos sobre os quesitds
constantes do RI n~ 2.927, de 1997, de autoria
do Deputado LEóNIDAS CRISTINO.

de 19.12.97, do Ministério do Meio Ambiente,
dos Recursos Hidricos e da Amazônia Legal,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos
formulados no RI n ll 2.869, de 1997, de autoria
do Deputado WELINTON FAGUNDES.

Aviso n ll 1.586/MB,

de 19.12.. 97, do Ministério da Sat1de, prestando
esclarecimentos sobre os guesitos constantes
do RI n~ 2.985, de 1997, de autoria do
Deputado COLBERT MARTINS.

Aviso n ll 1.587IMs,

de 19.12:97, do Ministério da Sa~ds, prestando
esclarecJ.mentos sobre os quesitos constantes'
do RI n 11 2.974, de 1997, de, autoria do-,
Deputado IVAN VALENTE.

Aviso n' 1.588/MS,

de 19..12.97, do Ministério da Saúde, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI n ll 2.961, de 1997, de autoria do
Deputado ARLINDO CHINAGLIA.

Aviso n l 1.589/MS,

de 19~12.97, do Ministério da Sa~de, prestando
esclarecilllentos sobre os , quesitos 'constantes
do RI nA 2.917, de 1997, de autoria do
Deputado CUNHA LIMA.

Aviso n ll 1.590jHS,

de 19.12·....97, do Ministér;io Ida Saúde, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI n ll 2.725, de 1997, de autoria do
Deputado CUNHA BUENO.
I
'

Aviso n ll 1.591IMs,

de 19.12.97, do Ministério da Sadde, prestando
esclareci'mentos sobre os quesitos constantes
do RI n ll 3.024, de 1~97, de autoria do
Deputado WALTER PINHEIRO.

Aviso nA 1.592IMB,

de 19.12.97, do Ministério da Sadde, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI n ll 2.837, de 1997, de "autoria do
Deputado CUNHA BUENO:
.

Aviso n- 1.830SUPAR/C. civil,

Aviso n ll 2.097SUPAR/C. civil ,

Aviso n' 097/GM-7!
441,

a

Oficio n' 119/HinC, de
19.12.97,
do
Ministério
da
Cultura,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI na 2.959, de 1997, de autoria
do Deputado ARLINDO CHINAGLIA.

de 19.12.97, do Ministério do Meio Ambiente,
dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n 11 2.605, de 1997, de autoria
do Deputado JOSÉ PIMENTEL.

IlHA,

do Deputado ARLINDO CHINAGLIA.
Aviso n 11 1. 212/MF ,

de 19.12.97, do Ministério do Meio Ambiente,
dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n ll 2.535, de 1997, de autoria
do Deputado EULER RIBEIRO.

de 19.12.97, da Casa 'Civil da Presidência da
Reprtblica que envia c6pia do Memorando n- 132,
de
18.12.97,
do
conselho
do
Proqrama
Comunidade
Solidária,
. prestando
el5clarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI n ll 3.032, de 1997, de autoria do
Deputado CUNHA BUENO.

de 19.12.98, da Casa civil da Presidência da
República que envia cópia do Aviso na 1.085
de
21.11.97,
do
Ministério
da
Fazenda;'
prestando "esclarecimentos sobre a Indicação n ll
889, de, 1997, de autqrfa do Deputado PAULO
BORNHAUSEN.

de 22.12.97, do Ministério da Aeronáutica,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n~ 3.000, de 1997, de autoria
do Deputado CUNHA BUENO.

Oficio n I 153,

de 23.12.97, do Ministério Extraordinário de
Politica Fundiária, prestando esclarecimentos
sobre' os quesitos constantes do RI n I 2.890,
de
1997,
de
autoria
da
COMIssAo
DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE.

Aviso n' 292/I!Tb,

de
23.12.97,
do Ministério
do Trabalho,
prestando esclarecimentos sobre os qusaitoa
constantes do RI n ll 3.022, de 1997, de autoria
da Deputada, TETE BEZERRA.
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Avillo n' 1.220/MT,

de 26.12 .. 97 , do Ministério dos Transportes,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n 1t 3.050, de 1997, de autoria
do Deputado ROBERTO JEFFERSON.

Aviso n ll 1 .. 238/MF,

de
26.12.97,
do
Ministério
da
Fazenda,
prestando eBclareciuentos sobre Da quesitos
constantes do RI n ll 3.002, de 1997, de autoria
do Deputado CUNHA BUENO.

Aviso n ll 1.239/MF,

de
26.1'2.97,
do
Ministério
da
Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n ll 2.987, de ~997, de autoria
do Deputado JOÃO FASSARELLA.

Avillo n' 1. 240/MF ,

de
26*12.97,
do
Ministério
da
Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI na 3.008, de 1997, da autoria
do Deputado CUNHA BUENO.

Aviso n ll 1.241fMF,

de
26.12.97,
do
Ministério
da
Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI na 3.040, de 1997, de autoria
do Deputado VÁNro DOS SANTOS.

Aviso n lt 1.242/MF,

de
26.12.97,
do
Ministério
da' Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI na 3*003, de 1997,. de autoria
do Deputado CUNHA BUENO.

Aviso n l 1.243jHF,

de
26.12.97,
do
Ministério
da
Fazenda,
prestando esclareciméntos sobre os quesitos
constantes do RI n" 3.026, de 1997, de autoria
do Deputado CUNHA BUENO.

Aviso n 11 1. 244/MF ,

de
26.12.97,
do
Ministério
da
Fazenda,
p~estando esclarecimentos
sobre os ~quesitos
constantes do RI na 3.001, de 1997, de autoria
do Deputado CUNHA BUENO.

Aviso na 1.881SUPAR/C. civil,

Aviso na 1..882SUPAR/C. Civil,

Ãviso na 1..883SUPAR/C •civil,

Aviso na 1.884SU'pAR~C.C,ivil,

Aviso na 1.885SUPAR/C •Civil,

Aviso n- 1.886SUPAR/C.Civil,.

de
26.12.97,
do
Ministério
da
Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI na 1.868, de 1996, de autoria
do Deputado ALDO REBELO.

Aviso n ll 1. 228/MT,

de 29 ..12.. 97, do Ministério dos TransporteB,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nA 2.928, de 1997, de autoria
do Deputado LEÔNIDAS CRISTINO.

Aviso nO 1.273/HT,

de 29 .... 12.97, do Ministério dos Transportes,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI na 2.965, de 1997, de autoria
do Deputado ARLINDO CHINAGLIA.

Oficio n 11

209/MEC,

de 30.12 *97, do Ministério da Educação e do
Desporto, prestando escl.arecimentos sobre os
quesitos constantes do RI na 2.727, de 1997,
de autoria do Deputado CUNHA BUENO.

Ofício n ll 211/MEC,

de 30.12.97, do Ministério da Educação e do
Desporto, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI na 2.416, de 1997,
de autoria do Deputado LINDBERG FARIAS.

nO 212/HEC,

de 30.12 . . 97, do Ministério da Educação e do
Desporto, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI na 2 *953 , de 1997,
de autoria do Deputado ARLINDO CHINAGLIA.

Ofício

Ofício n' 213/llEC,

de 30.12.97, do Ministério da Educação e do
Desporto, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI na 2.835, de 1997,
de autoria do Deputado CUNHA BUENO*

Aviso nO 354fMME,

de 30.12.97, do Ministério de Minas e Energia,
prestando esclarecimentos sobre os qU8sitos
constantes do RI na 3.042, de 1997, de autoria
do Deputado MARCONI PERILLO.

Aviso n ll 1.260/MF,

Aviso nO 1.879SUPAR/C •Civil,

Aviso nll 1.880SUPAR/C •Civil,
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de
30.12.97,
do
Ministério
da
Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI na 2.977, de 1997, de autoria
do Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ.
de 31.12.97, da Casa Civil da Presidência da
República que envia cópia do Aviso n' 2.089,
de
11.12.97,
do
Ministério
da
JulItiça,
prestando esclarecimentos sobre a Indicação n~~~RA~e 1997, de autoria do Deputado .DOMINGOS

de 31.12.97, da Casa Civil da Presidência da
República que envia cópia do Aviso n - 1.193,

de 12 *12.97, do Ministério dos Transportes,
prestando esclarecimentos sobre a Indicação na
982, de 1997, de autoria do Deputado MARCONI
PERILLO.

Aviso na 1..887SUPAR/C.civil,

de 31.12.97, da Casa civil da presidência da
República que envia cópia do Aviso n- 1*561,
de 11.12.97, do Ministério da Saúde, prestando
esclarecimentos sobre a Indioaçao n· 989, de
1997, de autoria do Daputado JOlo IIELL!O NETO.
da 31.12.97, da Casa civil da presidência da
República que envia cópia do Memorando n' 106,
de
09.12.97,
da
subsecretaria-Geral
da
Presidência
da
República,
prestando
esclarecimentos sobre a Indicação n· 996, de
1997, de autoria do Deputado S~RGIO CARNEIRO.
de 31.12~97, da Casa civil da presid4ncia da
Repl1blica que envia cópia do Avi~o n- 2 *085,
de
11.12.97,
do
Ministério
da
Justiça,
prestando esclarecimentos sobre a Indicação n. ~~S~~LA~997, do autoria do Deputado JOAD

de 31,.12*97, da Casa civil da presiditncia da
República que envia cópia do Memorando n- 806,
de
18.12.97,
do
Ministério
do
Exército,
prestando esclarecimentos sobre a Indicação n1.055, de 1997, de autoria do Deputado FAUSTO
MARTELLO.
de 31.12.97, da Casa civil da Presidência da
República que- envia cópia dos Memo:çando.s nas
799 e 800, tie 17 .12.97, do Ministér:>.o da
Aeronáutica, prestando esclarecimentos sobre
as Indicações nAs 994 e 1.000, de 1.991, de
autoria do Deputado CLÁUDIO CHAVES*
de 31. "];2.97, da Casa civil da Presidência
República que envia cópia do Aviso n- 558,
17.12.91 , do Ministério da Educação e
Desporto, prestando esclarecimentos sobre
Indicação n \lo 1.027, de 1997, de autoria
Deputado MARCDNI PERILLO.

da
de
do

a
do

de 31..-:12... 97, da Casa civil da Presidência da
Repl1blica que envia cópia dos Memorandos n-s
795 e 801, de 16.12.97, do Ministério do
Exército
e
da
Aeroná.utica,
prestando
esclarecimentos sobre a Indicação na 1*029, de
1997 ,
de
autoria
da
Deputada
DALILA
FIGUEIREDO.
!!OV:EIlBRO/97

2.314/97,

de 03.11-97, ao Ministério da Administração Federal

e Reforma do Estado, encaminhando cópia do lU n2.924, de 1997, de autoria do Deputado LEôNIDAS
CRISTINa, sobre o andamento dos projetos constantaa
do Programa Brasil em Ação, de responsabilidade do
Ministério.
2.315/97.

de .03.11.97, ao Ministério da Sallde, encaJlÍ.nhando
cÓpl.a do RI na 2.925, de 1997, de autoria do
Deputado LEÔNIDAS CRISTINO, sobre o andamento 'do..
proj atos constantes do Programa Brasil em Ação de
responsabilidade do Ministério *
'

2.316/97,

de 03.11 *97 , 'ao Ministério da Indl1stria,
do
Comércio e do Turismo, encaminhando cópia do RI na
2 *926, de 1997, de autoria do Deputado LEONIDAB
CRISTINO, sobre o andamento dos projetos constantes
~ini:~J:~~ Brasil em Ação, de responsabilidade dq

2.317/97,

de 03.11*97, ao Ministério do Meio Ambiente, dOB
Hidricos e da Amazônia Legal, encaminhando
cÓpl.a do RI na 2.927, de 1997, de autoria do
Deputado LEóNIDAS CRISTINO, sobre o andaJlento dos
proj etos constantes do Programa Brasil em Aç!o de
responsabilidade do Ministério *
'
Rec~sos

2.318/97,

de
03.11.97,
ao
Ministério
dos
Transportes,
encaminhando cópia do RI
na 2* 928, de 1997, de
autoria do Deputado LEÓNIDAS CRISTINO, sobre o
andamento dos proj etos constantes do Progralla
Brasil em Ação, de responsabilidade do Ministério *

2.319/97,

de 03.11.97, ao Ministério de Minas e Energia
encaminhando cópia do RI na 2*929, de 1997, ~
autoria do Deputado LEÔNIDAS CRISTINO, sobre o
andamento dos projetos constantes do Programa
Brasil em Ação, de responsabilidade do Ministé~io.

2.320/97,

de
03.11.97,
ao
Ministério
dos
Transporta~,
encaminhando cópia do RI na 2*930, de 1997, de
autoria do Deputado LEôNIDAS CRISTINO, sobre o
Programa de Recuperação da Malha Rodoviária em 120
dias, lançado pela Presidência da Repllb1ica.
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2.321/97,

de

03~11.97,

encalli.nhando

ao
cópia

Ministério
do

RI

nl

das
2.931,

comunicações,
de

1997 t

2.334/97,

d.

autoria do Deputado JOSÉ AUGUSTO, sobre emissoras
de rádio na cidade de Diadema, Estado de São Paulo.
2.322/97,

2.323/97,

de 03.11. 97 , ao Ministério da sallde, enclllllinbando
cópia do RI n l 2.932, de 1997, de autoria do
Deputado
LUCIANO
ZICA,
sobre
po1itica
de
illunização.
de 03.11.97, ao Ministério das Relações Exteriores,
encaminhando

cópia

do

RI

nl

2.933,

de

1997,

de

de

03.11.97,

ao

Ministério

da

2.335/97,

de 03.11.97, '" casa Civil da Presidência da
Rep11blica, encaminhando cópia da Indicação n'
1.042, de 1997, de autoria do Deputado AIRTON DIPP,
que sugere ao poder Executivo, por intermédio do
Ministério da Justiça, que suspenda as ações da
fechall8nto das rádios livres e comunitária.. at~ que
o Poder Legislativo conclua a apreciação de lei de
regulamentação da atividade.

2.336/97,

de 03.11.97, '" Casa civil da Presidllnciá da
Rep11blica, encaminhando cópia da Indicação nO
1.043, de 1997, de autoria do Deputado DAVI ALVES
SILVA,
que
sugere
ao
poder
Executivo,
por
intermédio do Ministério da Agricultura e do
Abasteci_nto e do Ministério Extraordinário de
Política Fundiária, a liberação de recursos para o
exercício de 1998, na forma estabelecida pela LDO Lei de Diretrizes Orçamentárias.

2.337/97,

de 03 .11. 97, ao Deputado CUNHA BUENO, enclllllinhando
cópia do Aviso no
l474/GK, de 29.10.97, do
Ministério da Sadde,
prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI
2.568, de
1997.

Aeronáutica,

encaminhando cópia do RI n· 2.934, de 1997, de
autoria do Deputado IVAN VALENTE, sobre &.presaa
que operam no Brasil na condição de fretamento.

2.325/97,

de 03.11.97, ao~Hinistêrio da Administração Federal
e Reforma do Estado, encaminhando cópia do RI n·
2.935
de 1997, de autoria do Deputado PAULO
DELGAÓo, sobre a situação funcional dos Agentes de
Higiene e Segurança do Trabalho.

2.326/97,

de 03.11.97, à casa civil da presidência da
Rep11blica, encaminbando cópia da Indicação n'
1.031, de 1997, de autoria do Deputado,AIRTON DIPP,
que sugere ao Poder Executivo, por J.nt~rmédio do,
Ministério de Minas e Energia, que atenda "'s'
reivindicações'. apresen'tadás': pelo
Fórua
dos
Atingidos pela Barragem de Machadinho e reative as
negociações co. 08 representantes do grupo de
atingidos.

2.327/97,

2.328/97,

de 03.11.97, '" Casa civil da Presid'ncia da
Rep11blica, encaminbando cópia da Indicação n'
1.033, de 1997, de autoria do Deputado JOSÉ BORBA e
outros,
que
sugere
ao
Poder Executivo,
por
intermédio do Ministério da Educação e do Desporto,
que aS Escolas Aqrotécnicas de Guarapuava, de
Ulluarama e de Dois Vizinhos, no Estado do Para0',
não sejam atingidas pela MP 1.549-32/97.
de 03.11.97, '" casa civil da Presidência da
República,
encallinhando c6pia da Indicação n·
1.034, de 1997, de autoria do Deputado ALDIR
CABRAL, que sugere ao poder Executivo o envio à
Casa, para apreciação pelo Congresso Nacional, de
lIensagem da Convenção sobre o Reconbecimento e
Execução das Sentenças Arbitrais Estrangeiras,
assinada
Nova York
1958.

e.

2.329/97,

2.330/97,

2.331/97,

e.

de 03.11.97, '" Casa civil da PresidAncia da
Rep11b1ica, encaminhando cópia da Indicação n'
1. 035, de 1997, de autoria do Deputado IVAN
VALENTE, que suqera ao Poder Executivo a adoçA0 d_
IIBdidas cabiveis com vistas '" ratificação pelo
Estado Brasileiro da Convenção 174 OIT, sobre a
Prevenção de Acidentes Maiores.
de 03.11.97, '" Casa Civil da Pre..idAncia da
Rep11b1ica, encaminbando cópia da Içdicação n'
1.036, da 1997, da autoria do Deputado DAVI ALVES
SILVA,
que
sugere
ao
Poder
Executivo,
por
interllédio
do
Minist4rio
do
Planejaaento
e
orçaaento,
Ministério
dos
Transportes
e
do
Ministério Extraordinário de Politica FUndiária, a
liberação de recursos para o exercicio da 1998, na
fOl:llla e ..tabe1ecida pela LDO - Lei de Diretrizes
orçall8ntárias •
de 03.11.97, '" Casa civil da Presidência da
Rep11blica, encaminbando cópia da Indicação n'
1.037. de 1997', de autoria do Deputado HERllES
PARCIAHELLO, que sugere ao Poder ExAOutivo •
extensão do Si..temade Telefonia por Fibra. óticas
- ROTPAR, no Estado do Paraná" que ••ti. sendo
executado pela ~ELEPAR, conteçlando oa lIUllicipio.
de Ta1edo, Marechal Cindido Rondon,
Gaioer',
Paranavai, cianorte, Jacarezinbo, Pato Branco e
Francisco. Be1trão.

2.332/97,

de 03.11.97, '" Casa Civil da PresidAncia da
Rep11blica, encaainbando cópia da Indicação n'
'1.039, de 1997, da autoria do Deputado AllIlAllDO
ABíLIO,
que sugere ao Poder Executivo,
por
interMdio do Ministério das comunicações,
a
abertura da edital para outorga de peraissão <la
.erviço de radiodifusão sonora _
frequAncia
IIOdulada no Hunicipio de Itaporanga, Esta,do de
Paraiba.

2.333/97,

de 03.11.97, à Cua Civil da Presidlncia da
Rep11blica, encaainbando cópia da Indicação nO
1.040, de 1997, de autoria do Deputado FllRIIAHDO
GABEIRA, que sugere ao Poder Executivo, por
interaédio
do
JIlnisUrio
da
Asromiutica,
"
..lteraçio do no_ do Aeroporto Internacional do
Rio, no Estado do Rio da Janeiro, para Aeroporto
llnt6nio Carlos Jobim.

de 03.11.97, '" Casa civil da Presidência da
Rep11blica,
encallinbando
cópia
da Indicação nO
1.041, de autoria. do Deputado AIRTON DIPP, que
s~qere ao
Poder Executivo, por intermédio do
Ministério das comunicações, que suspenda a,,~,... ~.çae. I
de fechamento das rádios livres e comunitárias at~
que o Poder Legislativo conclua a apreciação da lei
de regulamentação da atividade.

autoria do Deputado ARNALDO FARIA DE SÃ, sobre
arrecadação e destinaçio de recursos pelos serviços
consulares brasileiros no exterior.
2.324/97,
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n.

2.338/97,

de 03.11.97, '" Deputada MARIA VALADAo, encaainbando
cópia do Aviso n'
1473/GK, de 29.10.97,
do
Ministério da Saúde, prestando esclareci.entoa
sobre os quesitos constantêB do RI n· 2.682, de
1997.

2.339/97,

de 03.11.97, ao Deputado CUNHA BUENO, encaminbando
cópia do Aviso nO
1476/GM, de 29.10.97 ,
do
Ministério da Saúde,
prestando esclareciJll8ntos
sobre os questtos ccmstantes do RI n· 2.707, de
1997.

2.340/97,

de 03.11.97, '" Deputada SOCORRO GOI!ES, enclllll~nbando
cópia do Aviso n' 13/DCTEC/ABC/ARC-KRE-ETEC, de
27.10.97, do Ministério das Relações Exteriores,
prestando
esclarecimentos
sobre
os
quesito.
constantes do RI n' ,2.781, de 1997.

2.341/97,

de 03.11.97, ao Deputado PADRE ROQUE, encallinbando
cópia do Aviso n 315-A3.1/I!EX, de 03.11.97, do
Ministério do Exército, prtl:stando e.clareci.J&ento.
sobre os quesitos constantes do RequeriJl8Iltos da
Informação nOs 2.794 e 2.797, de 1997.

2.342/97,

de 03.11.97, ao Deputado CUNHA BUENO, encaainhando
cópia do
Aviso no 9l7/GII/HT, de 28.10.97, do
Ministério
dos
Transportes,
prestando
esclareciJlentos sobre 08 quesitos constantes do RI
n· 2.806~ da 1997.
.

2.343/97,

de
03.11.97,
ao' Deputado
MARCONI
PElULLO,
encaainbando cópia do Avi"o nO 918/GK/IIT, da
28.10.97, do Ministério dos Transporte., pr••tando
esclareciaentos sobre os quesitos conll:tante. do RI
n· 2.825, de 1997.

2.344/97,

de 03...11.97, ao Deputado CUNHA BtlElfO, encallinbando
cópia do Oficio no. ~/SG/SGEX/ARC-KRE - IMPR, da
27.10.97 , do . Mini"t~rio das Relações Exteriores,
prestando
esclarecimentos
sobra
o.
qu•• ito.
constantes do RI n· 2.838~ de 1997.

2.345/97,

05.11.-97, 11. Ca.... Civil da presidência da
Rep11blica, encaminhando cópia da Indicação nO
1. 025, de 1997, de autoria do Deputado CLÁUDIO
CHAVES,
que
suq8re
ao
Podar Executivo,
por
int8raédio do Ministério da Marinba, a obtenção e
posterior operação de navios da cidadania para
atendi_nto à população ribeirinba da Allaz6nia.

2.346/97,

de 05.11.97, '" casa civil da Presidllncia da
Rep11blica, encaainhando cópia da Indicação n°
1.032, da 1997, de autoria do Deputado SJ!RGIO
CARIlEIRO que sugere ao poder Executivo, por
interaédio do Ministério
dos
Transportes,
a
recuperação e a sinalização de trechos das rodovias
BR-llO, BR-324 , BR-232;, BR-424, BR-104, BR-316-PI
e PE-177 que percorrem o,Estado da Bahia.

de

de 05.11.97, '" Casa 'civil da presidAncia da
Rep11blica, encallinhando cópia da Indicação nO
1.038; de 1997, de autoria do Deputado NILSOII
GIBSON, que ..ugere ao Poder 'Executivo o envio da
Projeto de Lei regul.....ntando as autuaçlles do IIlBS
na área das ..mpresas de transportes de cargas _
lIIbito nacional,
no sentido de exlgAncia do
reco1hi....to
previdenciário sobre
o
pagllMJlto

efetuado a carreteiros autanoJlOs.
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2.349/97,

2.350/97,

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

de 05.11.97, à Casa civil da Presid~ncia da
República,
encaminhando cópia da Indicação n1.049, de 1997, de autoria da COMISsAo DE crtNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORl!ÁTICA, que sugere
ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério
das
comunicações,
al.teraçào
na
proposta
do
Regulamento
dos
Ser."iças
de
Repetição
e
de
Retransmissão de Televisão, Ancilares ao Serviço de
Radiodifusão de Sons e Imagens.

2.363/97,

de 05.11.97, à Deputada MARIA VALADÃO, encaminhando
cópia do Aviso n Q 1. 510-SUPAR/C.Civil, de 05.11.97,
da Casa Civil da Presidência da República que envia
cópia do Aviso n' 1.025/MF, de 27.10.97, do
Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos
sobre a Indicação n ll 967, de 1997.

2.364/97,

de
05.11. 97 ,
ao
Deputado
NILSON
GIBSON,
encaminhando cópia do Aviso nl: 1.511-SUPAR/C.civil,
de 05.11.97, da Casa Civil da presidência da
República que envia cópia dos Memorandos nl:s 662 e
664, de 29~10_97, da Casa Militar da Presidªncia da
República, com esclarecimentos do Ministério da
Marinha e do Estado-Maior das Forças Armadas sobre
a Indicação n ll 969, de 1997.

de 05.11.97, ao Ministério da Agricultura e do
Abastecimento, encaminhando cópia do Oficio na
038/GML, de 03.11.97, de autoria da Deputada MARIA
LAURA, em que reitera o RI n Q 2.773, de 1997.

de 05.11.97,
cópia

do

Deputado

RI

ao Ministério da Saúde,
nl!

2.91.7,

CUNHA LIMA,

de

sobre

1997,

de

destinação

encaminhando
autoria
de

do

2.365/97,

de 05.11.97, ao Deputado PAULO LIMA, encaminhando
cópia do Aviso nl: 1. 512-SUPAR/C.civil, de 05.11.97,
da Casa civil da Presidência da República que envia
cópia do Aviso n' 01/DCJ/DAOC-II/ARC-MRE - CASC
BRAS JAPA, de 20.10.97, do Ministério das Relações
Exteriores,
prestando
esclarecimentos
sobre
a
Indicação nl: 976, de 1997.
.

2.366/97,

de
05.. 11-r97,
ao
Deputado
CARLOS
CARDINAL,
encaminhando cópia do Aviso n' 1. 513-SUPAR/C. civil,
de 0~11~7, da Casa Civil da Presidência da
Reptllilica que envia cópia do Aviso n - 348
de
24.10.97,
do Ministério da Agricultura e' do
Abastecimento, prestando esclarecimentos sobre a
Indicação n- 1.023, de 1997.

2.367/97,

de
05~ 11... 97,
ao
Deputado
ARLINDO
CHINAGLIA,
encaminhando cópia do Aviso n ll 355, de 04.11.97, do
Ministério da Previdência e Assistência Social
prestando
esclarecimentos
sobre
os
quesito~
constantes do ~ n ll 2.608, de 1997.

2.368/97,

de
05.11.97,
ao
Deputado
JOÃO
FASSARELLA
encaminhando cópia do Aviso n Q 364, de 04.11.97 d~
Ministério da previdência e Assistência social
prestando
esclarecimentos
sobre
os
quesito~
constantes do RI n Q 2.668, de 1997.

2.369/97,

de
05.11.97,
à
Deputada
FÁTIMA
PELAES
encaminhando cópia do Aviso n ll 363, de 04.11.97 d~
Ministério da Previdência e Assistência social,
prestando
esclarecimentos
sobre
os
quesitos
constantes do RI nl: 2.683, de 1997.

2.370/97,

de 05.11.97, ao Deputado JOSÉ AUGUSTO, encaminhando
cópia do Aviso n ll 361, de 04.11.97, do Ministério
da Previdência e Assistência Social, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
n R 2.689, de 1997.

2.371/97,

de
05.11.97,
ao
Deputado
EDUARDO
JORGE
encaminhando cópia do Aviso nl: 362, de 04.11.97 d~
Ministério da Previdência e Assis'bência e social
prestando
esclarecimentos
sobre
os
quesito~
constantes do RI n I: 2.697, de 1997.

2.372/97,

de 05.11.97, ao Deputado LUCIANO ZICA, encaminhando
cópia do
Aviso
n ll
238jMC,
de
04.11.97,
do
Ministério
das
Comunicações,
prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
n R 2.765, de 1997.

2.373/97,

de 05~11.97, ao Deputado LUCIANO ZICA, encaminhando
cópia do Aviso n ll 365, de 04.11.97, do Ministério

recursos

do orçamento Geral das União para conclusão do
Hospital Geral de carapicuiba, Estado de São Paulo.

2.351/97,

2.352/97,

2.353/97,

2.354/97,

2.355/97,

2.356/97,

2.357/97,

de
05.11.97,
ao
Ministério
dos
Transportes,
encaminhando cópia do RI n ll 2.918, de 1997, de
autoria
do
Deputado
MAX
ROSENMANN,
sobre
empreiteiras contratadas para obras em rodovias
federais.
de 05.11.97, ao Ministério da Administração Federal
e Reforma do Estado, encaminhando cópia do RI nl:
2.920, de 1997, de autoria do Deputado VALDENOR
GUEDES, sobre a movimentação de pessoal através de
redistribuição 'dos servidores do eX-Território do
Amapá.
de 05.11.97,
ao Ministério do Planejamento e
Orçamento, encaminhando cópia .do RI n 11 2.921, de
1997, de autoria do Deputado LEôNIDAS CRISTINa,
sobre o andamento dos proj etos constantes do
Programa Brasil em Ação, de responsabilidade do
Ministério.
de
05.11.97,
ao
Ministério
do
Trabalho,
encaminhando cópia do RI n ll 2.922', de 1997, de
autoria do Deputado LEôNIDAS CRISTINO, sobre o
andamento dos projetos constantes do Programa
Brasil em Ação, de responsabilidade do Ministério.
de 05.11.97,
ao Ministério da Educação e do
Desporto, encaminhando cópia do RI nl: 2.923, de
1997, de autoria do Deputado LEõNIDAS CRISTINO,
sobre o andamento dos proj etos constantes do
programa Brasil em Ação, de responsabilidade do
Ministério.
de 05.11.97, à Presidência da Câmara dos Deputados,
encaminhando cópia do Aviso n ll 359, de 04.11.97, do
Ministério da Previdência e Assistência Social,
tendo em anexo envelope lacrado com carimbo de
RESERVADO, que responde aos quesitos constantes dos
Requerimentos de Informação nlls 2.609 a 2.635, de
1997, de autoria do Deputado ARLINDO CHINAGLIA.

de
05.11.97,
ao
encaminhando cópia

Deputado
ARLINDO
CHINAGLIA,
do Oficio PS/RI n- 2356, de

05.11.97, que enviou à Presidência da câmara dos
Deputados
a
resposta
dos
Requerimentos
de
Informação nlls 2.609 a 2.635, de 1997.

2.358/97,

de 05.11.97, à Presidência da câmara dos Deputados
encaminhando cópia do Aviso n ll
J..802jMJ,
de
05.11.97, do Ministério da Justiça, tendo em anexo
envelope lacrado com carimbo CONFIDENCIAL, que
responde aos quesitos constantes do RI n Q 2.812, de
1997, de autoria do Deputado MARCELO DEDA.

2.359/97,

de 05.11.97, ao Deputado MARCELO DEDA, encaminhando
-cópia do Ofício PS/RI n ll 2.358, de 05.11.97, que
enviou à Presidência da Câmara dos Deputados a
resposta do RI n 11 2.812, de 1997.

2.360/97,

de 05.11.97, ao Deputado GILNEY VIANA, encaminhando
cópia do Aviso n' 1.508-SUPAR/C.civil, de 05.11.97,
da Casa civil da Presidência da República que envia
cópia do
Aviso n ll
228/MC,
de
21.10.97,
do
Ministério
das
Comunicações,
prestando
esclarecimentos'sobre a Indicação n ll 896, de 1997.

2.361/97,

2.362/97,

de 05.11.97, à COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE
DEFESA NACIONAL, encanlÍnhando c6pia do Aviso n ll
1. 491-SUPAR/C.civil, de 31.10.97, da Casa civil da
Presidência da República que eJ;1via cópia do Aviso
n' 15/ABC/DCT-MRE - ETEC BRAS RFA, de 10.10.97, do
Ministério
das
Relações
Exteriores,
prestando
esclarecimentos sobre a Indicação nl: 917, de 1997.
de 05.11.97, ao Deputado JOSÉ COIMBRA, encaminhando
cópia do Aviso n' 1.509-SUPAR/C.Civil, de 05.11.97,
da Casa civil da Presidência da República que envia
cópia do
Aviso n ll
227jMC,
de
21.10.97 ,
do
Ministério
das
Comunicações,
prestando
esclarecimentos sobre a Indicação nl: 928, de 1997.

Março de 1998

da Prev~dência e Assistência Social, prestando
esclarec~mentos sobre os quesitos constantes do RI
n Q 2.767, de 1997.

2.374/97,

de
05.11.97,
â'
Deputada
CIDINHA
CAMPOS
e~c~nhando cópia do Aviso n ll 357, de 04.11.97, d~
da Previdência e Assistência Social
prestando
esclarecimentos
sobre
os
quesito~
constantes do RI n R 2.789, de 1997.

M~n~stério

2.375/97,

de

05.11. 97 ,

à

Deputada

CIDINHA

CAMPOS,

enc~inh~do cópia d? Aviso n ll 356, de 04.11.97, do
Min~stér~o da Prev1dência e Assistência Social,

prestando
esclarecimentos
sobre
constantes do RI n l 2.790, de 1997.

os

quesitos

2.376/97,

de 05.11.97, ao. Deputado VALDEMAR COSTA NETO
encaminhando cópia do Aviso nl: 360 de 04 11 97 d~
Ministério da ~revidência e Assistênci~ Soclal
prestando
esclarecimentos
sobre
os
quesito~
constantes do RI n ll 2.816, de 1997.

2.377/97,

de 06.11..97,
à
Casa Civil da Presidência da
Reptiblica, encaminhando cópia do RI n I: 2.936
de
1997, de autoria da COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA
E COMÉRCIO, sobre a área de livre comércio no
município de Oiapoque, Estado do Amapá.

2.378/97,

d~ ?6.11.97, ao Ministério da Fazenda, encaminhando
cop~a do RI n ll
2.937, de 1997, de autoria do
Deputado SERAFIM VENZON, acerca de cobrança de taxa
sobre cheque especial pelo Banco Central.

Março de 1998
2.379/97,

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

de 07.11.97, ao Deputado GILNEY VIANA, encaminhando
cópia Aviso
n 11
151/GM-MICT,
de
06.1.1.97,
do
Ministério da Indústria, do' Comércio e do Turismo,
prestando
esclarecimentos
sobre
os
.quesitos
constantes do RI n ll 2.320, de 1997.

de 06.11.97, ao Ministério da Administração Federal

e Reforma do Estado, encaminhando cópia do RI nll
2.938, de 1997, de autoria do Deputado PADRE ROQUE,
sobre concurso

público realizado para o

advogado das fundações páblicas.

2.3BO/97,

do

Deputado

RI

n ll

NEDSON

2.939,

de

MICHELETI,

propaganda
e
publicidade
Econômica Federal.
2.3B1/97,

cargo de

2.397/97,

de 07.11.97, ao Deputado CUNHA BUENO, encaminhando
cópia do Aviso n 11 365, de 05.11.97, do Ministério
da
Agricultura e
do
Abas~ecimento,
prestando
esclarecimentos sobre os ques1tos constantes do RI
n ll 2.851, de 1997.

2.398/97,

de 07.11.97, ao Deputado CUNHA BUENO; encaminhando
cópia do Aviso n l
1.800-MJ,
de 04.11.97, do
Ministério da Justiça, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI na 2.862, de
1997.

2.399/97,

de
07.11. 97,
ao
Deputado
SALATIEL
CARVALHO,
encaminhando cópia do Aviso n ll 262/MM, de 07.11.97,
do Ministério da Marinha, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n ll 2.875, de
1997.

2.400/97,

de
11. .11. 97 ,
ao
encaminhando cópia

de 06.11.97, ao Ministério da Fazenda, encaminhando
cópia

1997,

de

sobre

feitos

autoria
gastos

pela

do
com

Caixa

de 06.11.97,
ao Ministério do Planejamento e
Orçamento, encaminhando cópia do RI n 11 2.940 I de
1997, de autoria do Deputado HAROLDO LIRA, sobre

empréstimos concedidos pelo BNDES.
2.3B2/97,

de 06.11.97, ao Ministério de Minas e Energia,
encaminhando cópia do RI n 11 2.941, de 1997, de
autoria do Deputado LUCIANO ZICA, sobre exploração,
desenvolvimento e produção submetida pela PETROBRÁS
à ANP.
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Ministério
do

RI

dos
n ll 2.942,

Transportes,
de 1.997, de

2.3B3/97,

de
06.11.97,
ao
Ministério
do
Trabalho,
encaminhando cópia do RI n 11 2.979, de 1997, de
autoria do
Deputado
INÁCIO ARRUDA,
sobre
as
cooperativas de trabalho instaladas no Estado do
Ceará.

2.3B4/97,

de
07.11.97,
ao
Deputado
NELSON
MARCHEZAN,
encaminhando cópia do Aviso n' 1. 492-SUPAR/C. civil ,
de 31"110_97, da Casa. Civil da Presidi!.ncia da
República que envia cópia da Mensagem na 1.168, de
09.10.97,
prestando
esclarecimentos
sobre
a
Indicação n ll 863, de 1997.

2.401/97,

de 11.11.97, ao Ministério de Minas e Energia,
encaminhando cópia do RI n ll 2.943, de 1997, de
autoria
do
Deputado
LUCIANO
ZICA,
sobre
a
constituição de subsidiá;.-ia da PETROBRÁS para
operação e construção de dutos.

2.402/97,

2.3B5/97,

de
07.11.97,
ao
Deputado
GERALDO
PASTANA',
encaminhando cópia do Aviso n ll 364, de 05.11.97, do
Ministério da Agricultura e
do Abastecimento,
prestando
esclarecimentos
sobre
os
quesitos
constantes do RI n g 2.701, de 1997.

de 11.11.97, ao Ministério da Ciência e Tecnologia,
encaminhando cópia do RI n 11 2.944, de 1997,' de
autoria do Deputado ARLINDO CHINAGLIA, sobre o
Contrato n ll RD 01.14.080.0/97, firmado entre o INPE
e a FUNCATE.

2.403/97,

2.3B6/97,

de 07.11.97, ao Deputado CUNHA BUENO, encaminhando
cópia do Aviso n' .954/GM/MT, de 04.11.97, do
Ministério
dos
Transportes,
prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
na 2.704, de 1997.

de 1.1.11.97, ao Ministério do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, encaminhando
cópia do RI n ll 2.945, de 1997, de autoria do
Deputado
ARLIlfPO
CHINAGLIA,
sobre
gastos
com
publicidade.

2.404/97,

2.3B7/97,

de
07.11.97,
ao
Deputado
PAULO
BERNARDO,
encaminhando cópia do Aviso n ll • 149/GM-HICT,. de
06~11~97, do Ministério da Indústr1a, do Comérc1o e
do Turismo, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n ll 2.745, de 1997.

de 11.11.97,
ao Ministério da
Indústria,
do
Comércio e do Turismo, encaminhando cópia do RI nll
2.946, de 1997, de autoria do Deputado ARLINDO
CHINAGLIA, sobre gastos com publicidade.

2.405/97,

de 07.11.97, ao Deputado CUNHA BUENO, encaminhando
cópia do Ofício n ll
G05jMPO,
de 07.11.97,
do
Ministério do Planej amanto e Orçamento, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
n l 2.748, de 1997.

de
11.11.97,
ao
Ministério das Comunicações,
encaminhando cópia do RI n ll 2.947, de 1.997, de
autoria do Deputado ARLINDO CHINAGLIA, sobre gastos
com publicidade.

2.406/97,

de 07.11.97, ao Deputado CUNHA BUENO, encaminhando
cópia do Ofício n ll
604jMPO,
de 07.11.97,
do
Ministério do Planej amento e Orçamento, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
p' 2.751, de 1997.

de 11.11.97,
ao Ministério Extraordinário para
Coordenação de Assuntos Políticos, encaminnándo
côpia do RI n ll 2.948, de 1997, de autoria do
Deputado
ARLINDO
CHINAGLIA,
sobre
gastos
com
publicidade.

2.407/97,

de. 11.11.97,
ao Ministério Extraordihário dos
Esportes, ancaminhando cópia do RI na 2.949, de
1997, de autoria do Deputado ARLINDO CHINAGLIA,
sobre gastos com publicidade.

2.40B/97,

de 11.11.97, ao Ministério do Planejamento e
Orçamento, encaminhando cópia do RI n 11 2.950, de
1997, de autoria do Deputado ARLINDO. CHINAGLIA,
sobre gastos com publicidade.

2.409/97,

de 11.11.97, ao Ministério de Minas e Energia,
encaminhando cópia do RI n ll 2.951, de 1997, de
autoria do Deputado ARLINDO CHINAGLIA, sobre gastos
com publicidade.

2.3BB/97,

2.3B9/97,

2.390/97,

2.391/97,

de 07.11. 97, à Deputada MARIA LAURA, enc~inhando
cópia do Aviso n' 366, de 05.11.97, do Ministério
da
Agricultura
e
do
Abastecimento,
prestando
esclarecimentos sobre os quesitos
os quesitos
constantes do RI n ll 2.773, de 1997.
de
07.11.97,
ao
encaminhando
cópia

Deputado
JOÃO
FASSARELLA,
do
Aviso n ll 1.792-MJ, de

autoria do Deputado LUCIANO ZICA, sobre contratos
com empresas fornecedoras de pedra britada para o
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem _
DNER.

04.11.97,
do Ministério da Justiça,
prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
n ll 2.777, de 1997.

2.392/97,

2.393/97,

2.394/97,

de
07.11.97,
à
Deputada
TELHA
DE
SOUZA,
encaminhando cópia do Aviso n. 237/GH/MTb, de
07.11.97, do Ministério do Trabalho, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
n ll 2.780, de 1997.
de
07.11.97,
ao
Deputado
GONZAGA· PATRIOTA,
encaminhando cópia do
Aviso n ll
1. 791-MJ,
de
04.11..97,
do Ministério da Justiça,
prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
n~ 2.811, de 1997.

2.410/97,

2.411/97,

2.412/97,

de 07.11.97, ao Deputado IVAN VALENTE, encaminhando
cópia do Aviso n' 150/GM-MICT, de 06.11.97, do
Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo,
prestando
esclarec~mentos
sobre
os
quesitos
do RI n~ 2.813, de 1997.

2.413/97,

constantes

de 07.11. 97 , ao Deputado VALDEMAR COSTA NETO,
encaminhando cópia Ofício na 60G/MPO, de 07.11.97,
do
Ministério
do
Planejamento
e
Orçamento,
prestando
esclarecimentos
sobre
os
quesitos
constantes do RI n l 2.81.5, de 1.997.

de 11.11.97, ao Ministério das Relações Exteriores
2.952, de 1997, d~
CHINAGLIA, sobre gastos

enca~nhando cópia do RI n ll

~~~O~~lf~i~:9::ado ARLINDO

2.414/97,

de 11.11.97, ao Ministério da Educação do Desporto
encaminhando cópia do RI n 11 2:.953, de 1997, d~
autoria ~o.Deputado ARLINDO CHINAGLIA, sobre gastos
com publ~c~dade.
de 1.1.11.97, ao Ministério da ciêncía e Tecnologia
encaminhando cópia do RI n 11 2.954, de 1997 , d~
autoria do. Deputado ARLINDO CHINAGLIA, sobre gastos
Com public1dade.

de 11.11. 97, ao Ministério da Agricultura e do
Abastecimento, encaminhando cópia do RI na 2.955,
de 1997, de autoria do Deputado ARLINDO CHINAGLIA
sobre gastos com publicidade.
'
de 11..11.97, ao~Ministério da Administração Federal
e Reforma do Estado, encaminhando cópia do RI n.
2.956, de 1997, de autoria do Deputado ARLINDo
CHINAGLIA, sobre gastos com publicidade.
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2.415/97,

d..
~1.~1.97,' ao
Ministério
da
Aeronáutica,
..nc2lllinhando cóp~ do RI n' 2.957, de ~997, de
autoria do Deputado ARLINDO CHINAGLIA, sobre gastoa
COII publicidade.

de 11.11.97, ao Ministério da Harinha, enca.dnhando
cópia do RI n' 2.958, de ~997, de autoria do
Deputado ARLINDO CHINAGLIA, ...obre gaatos co.
publicidade.
2.417/97,

2.418/97,

2.419/97,

de 11.,11.97, ac:o-Hinistério da Cultura, enclUlinhando
cópia do RI "n' 2.959, de 1997, da autoria do
Deputado ARLINDO CRINAGLIA,
sobre ga..to.. <:;0.
publicidade.
de 11.1~.97. ao Ministério da Juetiça, enclUlinhando
cópia do RI n' 2.960, de ~997, d.. autoria do
Deputado ARLINDO CHINAGLIA,
sobre ga..to.. co.
publicidade.
de 11.11.97, ao Ministério da Sallde, enc&llinhando
cópia do RI n' 2.961, de ~997, de autoria do
Deputado ARLINDO CHINAGLIA,
sobre gasto.. COIl
publicidade.

2.420/97,

de ~~.~~.97, ao Ministério da Fazenda, enc2lllinhando
cópia do RI n' 2.962, de 1997, de autoria do
Deputado ARLINDO CHINAGLIA.
sobre ga..tos
COII
publicidade.

2.42~/97,

de
11.11.97,
ao
Ministério
do
Trabalho,
..ncaminhando cópia do RI n' 2.963. de ~997, de
autoria do Deputado ARLINDO CHINAGLIA, sobre ga..tos
com publicidade.

2.422/97,

de
11.~~y97,
ao
Ministério
do
Ex~rcito,
enc2lllinhando cópia do RI n' 2.964. de ~997, de
autoria do Deputado ~NDO CHINAGLIA, sobra qastoa
COII publicidade.

2.423/97,

de 11.11.97, ao Ministério da Educaçio e' do
Desporto, encallinhando cópia do RI n· 2.966, -da
~997, de autoria do Deputado EDUARDO JO:RGE, sobre
recursos repassados à. Prefeitura de slo Paulo para
c01lpra de merenda escolar.

2.424/97,

2.4Íl5/97,

2.'J.26/97,

2.427/97,

2.428/97,
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de 11.11.97, ao Deputado CUNHA BUENO, encaainhando
cópia do Oficio n' 32/GM/MICT, de 06.1~.97, do
Mini..tério da Indllstria, do Comércio e do TurisllO,
prestando
esclarecimentos
sobre
os
quesitos
constantes do R! n' 2.756, de 1997.
de 12.11.97, ao Ministério do Plan..j 2lllento e
orçamento, encaminhando cópia do Oficio n· 193/97,
de 06.11.97, de autoria do Deputado JOSÉ MAURíCIO,
em que reitera o RI n' 2.465, de 1997.
Ministério
dos
Transportes,
de
12.11.97,
ao
encaJ1inhando cópia do RI n. 2.965, de 1997, de
autoria dO Deputado ARLINDO CHINAGLIA, sobre gastos
com publicidade.
de 12.11.97. ao Ministério da Fazenda, enc2lllinhando
cópia do RI n' 2.967, de 1997. de autoria do
Deputado JOS~ MAURíCIO, sobre o desvio dos recursos
arrecadados pela Contribuição Provisória sobre
Movimentação Financeira - CPMF.
de 12.11.97, ao Ministério da Sallde, encaainhando
cópia do RI n' 2.9'68, de 1997. d.. autoria do
Deputado JOSÉ MAURíCIO. sobre o desvio dos recursos
arrecadados pela Contribuição Provisória sobre
Movimentação Financeira - CPMF.

2.429/97,

d.. 12.11.97, ao Ministério do Planej amento ..
orç.....nto. encaminhando cópia do RI n' 2.969, de
1997, de autoria do Deputado JOSÉ MAURíCIO, sobre o
desvio dos recursos arrecadados pela contribuiçio
provisória sobre Movimentação Financeira - CPMF.

2.430/97,

de 12.11.97, ao Minist'rio da Sallde, encllllinhando
cópia do RI n' 2.970. de 1997. de autoria.do
Deputado Cl\RLOS CARDINAL, sobre. o AMITRAZ, incluJ.do
na "r..lação de substancias com açio tóxica sobre
animais
ou
plantas f
cujo
registro
pode
Ber
autorizado no Brasil, em atividades agropecuárias e
ell
produtos
domissanitários" ,
JOlmtida
pela
secretaria Nacional de Vigilância Sanitária do
Ministério.

2.43~/97,

d.. 12.11.97, ao Mini..tério da Fazenda, encaainhando
cópia do RI n' 2.971, de 1997. de autoria do
Deputado RICARDO GOMYDE, acerca de isenção fi..cais
ou reduçõ..s de impostos concedidas às instituições
privadas de ensino superior, filantrópica. ou a••
rina lucrativos.

2.432/97,

de 12.11.97, ao Mini..tério da Educação e do
Desporto, encaainhando cópia do RI n' 2.972. d.
1997. da autoria do Deputado RICARDO GOKl!DE, ac.rca
de i ....nções
fiacais
ou r ..duções de iaposto..
concedidas às instituições privada.. d. ensino

superior, filantrópicas ou se. fins lucrativo••

2.433/97,

2.434/97.

,de 12.11.97, ao Ministério da Agricultw;a • do
Abastecill8nto. encaainhando cópia do RI n
2.973,
de 1997, de autoria do Deputado, IVAN VALEN'rE, sobr..
licenci.....nto e controle de produtos agrotóxicos.
de 12.11.97. ao Ministério da Sallde, encaainhando
cópia

do

RI

n.

2 .. 974,

de

1997,

Deputado IVAN VALENTE.
..obre
controle de produtos agrotóxicos.

autoria

do

licenci.....nto

de

e

2.435/97,

de 12.11.91, ao Ministé=io do Heia AJabientC:; dos
RecurSOS Hídricos e da Allaz6nia Legal, encaainhando
cópia do RI n' 2.975, d.. 1997, de autoria do
Deputado
IVAN VALENTE.
sobre licenciamento e
controle de produtos agrotóxicos.

2.436/97,

de 12.11.97.
ao Ministério da Ind1latria.
do
comércio e do Turismo, encudnhando cópia do lU n·
2 976
de 1997
de autoria do Deputado IVAIf
vÁLEHTE, sobre ~ícenciamento e controle de produtos
agrotóxicos.

2.437/97,

de 12.11.97, ao Ministério da Fazenda, encaminhando
cópia do RI n' 2.977. de 1997, de autoria do
Deputado ARNALDO FARIA DE SÃ. a respeito de dados
sobre número total de documentos pendentes da
pagamento,
nesta
data.
a
titulo
de
débito..
relativos a precatórios.

2.438/97,

de 12.11.97. ao Ministério da Fazenda. encllllinhando
có ia do RI n' 2.980, de 1997, de autoria do
De~utado ARNALDO FARIA DE SÃ, sobre atualização da
aplicação
da Contribuição
Provisória
sobre
'Movimentação ou Transmissão de Valores e de Crédito
e Direitos de Natureza Financeira (CPMF).

,2.439/97,

de 12.11.97, ao Ministério da Fazenda, encaainbando
cópia do RI n' 2.981, de 1997. de autoria do
Deputado JOAO PAULO, sobre a recente coapra da
titulos pllblicos.
-

2.440/97.

de 12.11.97, ao Ministério da Fazenda, encaainbando
cópia do RI n' 2.982, de 1997, de autoria do
Deputado JoAo PAULO, sobre valores e aplicações dos
recursos do PIS/PASEP.

2.441/97,

de 12.-U..97, ao Deputado CUNHA BUENO, encaainhando
cópia do Aviso n' 973/GM/HT. da 06.U.97, do
Ministério
dos
Transportes,
prestando
esclarecimento sobre os quesitos constantes do RI.
n· 2.669, de 1997.

2.442/97,

de 12.U_97, ao Deputado CUNHA BUENO, encaa!nhando
cópia do Aviso n' 977/GM/HT, d. 06.11.97, do
Ministério
dos
Transportes.
prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
n· 2.670, de 1997.

2.443/97,

de 13....11..97, ao Deputado CUNHA BUENO, enc3llinhando
cópia do
Avi..o
n'
264/M!!,
de 13.11.97,
do
Ministério da Marinha, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos l constantes do RI n· 2.853, de
1997.

2.444/97,

de 13. U. 97. ao Deputado IVAN VALENTE. encaainhando
cópia do Aviso n' 503/MEC/GM, d. 13.11.97, do
Ministério da Educação e do Desporto,
prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
n' 2.870. de 1997.

2.445/97.

de 13.11.97. à COMIssAo DE FISCALIZAçAo FINANCEIRA
E CONTROLE. encaminhado cópia do AVia0 n' 1.555SUFAR/C.Civil, de 12.11.97, da Casa Civil da
presidência da República, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n· 2.904, d.
1997.

2.446/97.

de
13.11.97.
ao
Deputado
LEONIDAS
CRISTINO,
encaminhando cópia do Oficio n' 945/GAB/MARE, de
07.11.97, do Ministério da Adainistração Federal e
Reforma do Estado, prestando esclarecimentos sobre
os quesitos constantes do RI n' 2.924, de 1997.

2.447/97,

de 13.~2.97. à Casa Civil da Presid'ncia da
Repdblica, encaminbando cópia da Indicaçio n' 939,
de 1997, de autoria da Deputada LAURA CARNEIRO, que
sugere ao Poder Executivo. por inte~dio do
Ministério dos Transportes. a adoção d. novo
horário para o tráfego de veiculos de carga na
Ponte President.. Costa .. Silva, que liga as cidades
do Rio de Janeiro e Niterói. no E..tado do Rio de
Janeiro.

2.448/97,

'2.449/97,

de ~3.11..97, à Casa Civil da Presid"'cia da
Repllblica, encaainhando cópia da IndicaçAo n', 996,
de 1997, d. autoria do Deputado SÉRGIO CARNEIRO,
que sug..re ao Poder Executivo a abertura do PaUcio
do Planalto nos finai.. de s.aana para visitação
pdblica.
de 13.~~.97, à Casa Civil da Presidjncia
Repllblica, encaainbando cópia da IndicaçAo

da

n'
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1.007, de i997, de autoria do Deputado JOsl! CARUlS
ViEIRA,
que
sugere
ao
Poder ·Executivo, • por
interllédio do Ministério da AdJlinistração Federal e

2.466/97,

de 17_11_97, ao Ministério da Fazenda, encaminhando
cópia do RI n li 2.995, de 1997, de autoria do
Deputado CUNHA BUENO, sobre titulos da TELEBRÁIl
negociados ea Nova Iorque, nos Estado Unidos.

2.467/97,

de 17.11.97, ao Deputado PEDRO WILSON, encaminhando
cópia do Aviso n'
1832-MJ, de 14.11.97, do
Ministério da Justiça, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n ll 2.693, da
1997.

2.468/97,

de 17.11.97, aô Deputado CUNHA LIIlA, encaminhando
cópia do Aviso n' 985/GM/RT, d.. 11.11.97, do
Ministério
dos
Transportes,
prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
n' 2.702, de 1997.

2.469/97,

de 13.11.97, ao Ministério da Educação e do
Desporto, encaminhando cópia do RI n' 2.883, de
1997, de autoria do Deputado All'XÕNIO JORGE, sobre
folhas de pagamento da Universidade do Ceará UFCE.

de
17.11.97,
ao
Deputado
WALTER
PINHEIRO,
encaminhando cópia do Aviso n ll 254jMC, de 13.11.97,
do
Ministério
das
comunicações,
prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
n' 2.703, de 1997.

2.470/97,

de 13.11.97, ao Ministério da Educação e do
Desporto, encaminhando cópia do RI n' 2.884, de
1997, de autoria do Deputado AH'1'ONIO JORGE, sobre
folhas de pagamento da Universidade Federal de São
Paulo - UHIFESP.

de
17.11. 97 ,
ao
Deputado
LUIZ
GUSHIKEN,
encaminhando cópia do Aviso n ll 254fMC, de 1.3.11.97,
do
Ministério
das
comunicações,
prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
nll 2.703, de 1997.

2.471/97,

de 13 .11. 97 ,
ao MinistQrio da Educação e do
Desporto, enclUlÍ.nhando cópia do RI n' 2.885, de
1997, de autoria do 'llAputado ANTóNIO JORGE, sobre
folhas de pagamento da Universidade federal do Rio
de Janeiro - UFRJ.

de 17.11.97, ao Deputado CUNHA BUENO, encaminhando
cópia do Aviso n'
1839-MJ, de 14.11.97, do
Ministério da Justiça, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n ll 2.720, de
1997.

2.472/97,

de 13.11.97,
ao Ministério da Previdência :
Assistência social, encaminhando cópia do RI n
2 903
de 1997
de autoria do Deputado ARNALDO
FÃRIA'DE SÃ, sobre a Medida Provisória n' 1523, de
1997, e a Ordem de Serviço n' 581, de 1997.

de 17.11. 97, ao Deputado ODEUlO LEAo, enc....inhando
cópia do Aviso n'
1844-MJ, de 14.11.97, do
Ministério da Ju..tiça, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n ll 2.776, da
1997.

2.473/97,

de 17.11.97, ao Deputado DELFIM NETTO, encaminhando
cópia do Aviso n' 1068jMF,
de 13.11.97,
do

ReforDa

do

Estado,

o

treinamento

e

posterior
_

aproveitamento de fiscais da extinta SUMAB
outras funçOes
de fiscalização ell órgãos
adJIinistração pdblica.
2.450/97,

da

de 13.11.97, à Casa Civil da Presidência da
Repdblica, encaminh~do cópia da Indicação n'
1.022, de 1997, de autoria do Deputado AIRTON DIPP,
que sugere ao Poder Executivo, por inte""'dio do
MinistQrio da Fazenda, a adoção de procedililento
para a distribuição de Ilercadorias apreendidas pela

Secretaria da Receita Federal.
2.451/97,

de

13.11.97,

Orçamento,

ao

Ministério

encaminhando

do

cópia

Planej u.ento

do

Oficio

e

n·

447/GDPM, de 13.11.97, de autoria do Deputado PAULO
MOURlo, ell que reitera o RI n· 2.747, de 1997.
2.452/97,

2.453/97,

2.454/97,

2.455/97,

2.456/97,
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de 17.11.97, ao Ministério da Fazenda, encaminhando

Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n ll 2.826, de
1997.

cópia do RI n' 2.983, de 1997, de autoria do
Deputado VANIO DOS SANTOS, sobre contrato firJIado

pela caixa Econômica Federal com o Governo do Rio
de Janeiro ..

2.474/97,

de 17...11.97, ao Ministério de Minas e Energia,
encaminhando cópia do RI n' 2.984, da 1997, da
autoria do Deputado LUCIANO ZICA, sobre a política
de preços de gás de cozinha e. Macaé, Estado do Rio
de Janeiro.

de
17.11. 97 ,
ao
Deputado
CARLOS
CARDINAL,
encaminhando cópia do Aviso
n'
1070jMF,
de
13,11.97,
do Ministério da Fazenda, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
n ll 2.832, de 1997.

2.475/97,

de 17.11. 97, ao Deputado CUNHA BUENO, encaminhando
cópia do Aviso n'
253/MC,
de 13.11_97,
do
Ministério
das
comunicações,
prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
n ll 2.842, de 1997.

2.476/97,

de 17 .. 11.97, ao Deputado CUNHA BUENO, encilJlinhando
cópia do Oficio n' 478, de 14.11.97, do Ministério
da Ciência e Tecnologia, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n ll 2.850, de
1997.

2.477/97,

de 17.11.97, ao Deputado CUNHA BUENO, encaminhando
cópia do Aviso n'
1066jMF, de 13.11.97, do
Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n li 2.859, de
1997.

de 17.11.97, ao Ministério do P1m:ej .....nto ..
orçamento encaminhando cópia do RI n
2.988, da
1997, de' autoria do Deputado JOAo PAULO, sobre
empréstimos ao consórcio vencedor do leilão da
CPFL.

2.478/97,

de 17.11. 97, ao Deputado CUHIIA BUENO, encaminhando
cópia do Aviso n ll
1837-MJ,
de 14.11.97, do
Ministério da Justiça, prestando esclarecimento..
sobre os quesitos constantes do RI n ll 2.860, de
1977.

de 17_11.97,
ao Ministério das
comunicações,
encaminhando cópia do RI n li 2.989, de 1997, da
autoria da COMISsAO DE FISCALIZAçAO FIHAHCEIRA E
CONTROLE sobre aquisição de terreno pela Empresa
Brasilei~a de correios e Telégrafos - ECT.

2.479/97,

de 17.11.97, ao Deputado CUNHA BUENO, encmainhando
cópia do Aviso n'
1071jMF, de 13.11.97, do
Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n ll 2.863, de
1997.

2.463/97,

de 17.11.97, ao Ministério da Fazenda, encaminhando
cópia do RI n' 2.990, de 1997, de autoria do
Deputado ARNALDO FARIA DE SÃ, sobre a relluneração
da cad..rneta de poupança não creditada ..m razão do
chamado "Plano collor".

2.480/97,

de
17.11. 97 ,
ao
IlAputado
SALATIEL CARVALHO,
encaminhando cópia do Aviso n ll
322-Al.2,
de
13#11.97, do Ministério do Exército, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
n ll 2.876, de 1997.

2.464/97,

de 17.11.97, ao Ministério das Relações Exteriores,
encaminhando cópia do RI n' 2.993, de 1997, de

2.481/97,

de 17.11. 97, ao Deputado CUNHA BUENO, encaminhando
cópia do Aviso n'
1063jMF, de 13.11.97, do
Ministério da Fazenda, prestando esclareci.entoB
sobre os quesitos constantes do RI n ll 2.878, de
1997.

2.482/97,

de 17.11.97, ao Deputado CUNHA BUENO, encaminhando
cópia do Aviso n' 1072jMF, de
14.11.97,
do

2.457/97,

2.458/97,

de 17.11.97, ao Ministério da sallde, encaJrlnhando
cópia do RI n' 2.985, de 1997, de autoria do
Deputado COLBERT MARTINS,

sobre obras -

andzmento

no escritório regional do Ministério da Salld.. ...
Salvador, Estado da Bahia.
2.459/97,

2.460/97,

2.461/97,

2.462/97,

de 17.11.97,
ao Ministério das
comunicações,
encaminhando cópia do RI n ll 2 .. 986, dA 1997, da
autoria do oeputado HILTON TEdR, sobre assaltos
aos carteiros no Estado do Rio de Janeiro.
de 17 •.11.97, ao Ministério da Fazenda, encaminhando
cópia do RI n li 2.987, de 1997, de autoria do
Deputado JOAo FASSARELLA, sobre o pagamento de
dividas contratuais a empreiteiras.

autoria do Deputado. CUNHA BUENO, sobre titulos da
TELEBRÁS negociados eJI Nova Iorque, nos Estado
Unidos.
2.465/97,

de 17.11. 97 ,
ao Ministério das Comunicações,
encaminhando cópia do RI n' 2.994, de 1997, de
autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobr.. titulos da
TELEBRÁS negociados eJl Nova Iorque, nOIl Estado
Unido...

Ministério da Fazenda, prestando ....clarecillanto.
sobre os queloitos constante.. do RI n' 2.879, da
1997.
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de 17.11.97, ao Deputado CUNHA BUENO, encaminhando
cópia do
Aviso
na
l073/MF,
de
14.11.97,
do
Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI na 2.861, de

Março de 1998'

Ministér~o do Planej amento e Orçamento, prestando
esclarec~mentos sobre os quesitos constantes do RI
n ll 2.719, de 1997.

J.997.
2.50J./97,
2.484/97,

de ~9 .11. 97, ao Deputado PAULO MODRAo, encaminhando
d? Oficio ~1I 620jMPO,
de 18_11.97, do

c~P7a

de 17.11.97, ao Deputado CUNHA BUENO, enca:minhando
cópia
do
Aviso
n lZ
l064/MF,
de
13.11.97,
do

M~n~stér70 do Plane) amento e Orçamento, prestando
esclarec~mentos sobre os quesitos constantes do RI

Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos
sobre os guesitos constantes do RI n 11 2.882, de

n ll 2.747, de 1997.

J.997.
2.502/97,
2.485/97,

de

17.11.97,

encaminhando

ao

cópia

Deputado

do

EDUARDO

Aviso

n ll

JORGE,

l069fMF I

de

13.11.97, do Ministério da Fazenda, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do lU
nA 2.886, de 19~7.
2.503/97,
2.486/97,

2.487/97,

de
J.7 • J.J.. 97 ,
ao
Deputado
JAQUES
WAGNER,
encaminhando
cópia
do
Ofício/GM/NII
195,
de
14.11..97, do Ministério Extraordinário de Política
Fundiária,
prestando
esclarecimentos
sobre
os
quesitos constantes'do RI n l 2.914, de 1997.
de

J.7. J.J.. 97 ,

ao

'Deputado

ARLINDO

de 19.11.97, ao Deputado CUNHA BUENO, encaminhando
cópia do Aviso n ll 990/GMjMT
de 13.11.97, do
Ministério
dos
Transpo~tes,
prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
n l 2.785, de 1997.
de 19.11.97, ao Deputado CUNHA BUENO encaminhando
c~p~a d~ Aviso na ,327-A3.1/MEx, de' 17.11.97, do
do Exérc~to, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI 0 11 2.840
de

M~n~stér~~

1:997;

,

2.504/97,

de 19.11.97, ao Deputado e~ BUENO, encaminhando
c~p~a d,o
Aviso n ll
318/MME, de 19.11.97,
do
M~n~stér70
de
Minas
e
Energia,'
prestando
esclarec~mentos sobre os quesitos constantes do RI
n ll 2.857, de 1997.

2.505/97,

de
19.11.97,
ao
Deputado
MATHEUS
SCHMIDT,
encaminhando cópia do Aviso n 11
179/Mine
de
18.11.97,
do Ministério da Cultura,
prestando
esclarecimentos sobre ps ques!tos constantes do RI,
.n ll 2.894, de <1997.,

2.506/97,

de
19.11.97,
ao
beputado
ARLINDO
CHINAGLIA,
encaminhando cop~a do Aviso na
002/MECAP,
de
17.11.97,
do
Ministério
Extraordinário
para
Coordenação
de
Assuntos
Políticos,
prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
n" 2.948, de 1997.

2.'507/97,

de
20.11.97,
ao
Ministério
Extraordinário
de
Política Fundiária, encaminhando cópia do Oficio na
080/97, de 03.11.97, de autoria do Deputado GILNEY
VIANA, em que solicita a retirada do RI n" 1.509,
de 1996, enviado ao então Ministério da Agricultura
e da ~eforma Agrária através do Ofício n ll 597, de

CHINAGLIA,

encaminhando cópia do Aviso n ll 266/MM, de 1.4.11.97,
do Ministério da Marinha, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n 11 2.958, de
J.997.
2.488/97,

de 18.11.97,
ao Ministério do Planej amento e
Orçamento, encaminhando cópia do RI n" 2.992, de
1997, de autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre
títulos da TELEBRÁs negociados em Nova Iorque, nos
Estado Unidos.

2.489/97,

de 18.11.97, à Deputada MARIA LAURA, encaminhando
cópia do Aviso OI 387, de 18.11.97, do Ministério
da Agricultura e
do
Abastecimento,
prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
n ll 2.773, de 1997.

2.490/97,

de J.8.J.J..97,

ao Deputado PADRE ROQUE,

encaminlÍando

cópia do Aviso n" 62/GM-7/372, de 04.11.97, do
Ministério
da
Aeronáutic.a,
prestando
esclarecimentos sobre os qussitos constantes do lU
n l 2.793, de 1997.
2.491/97,

de 18.11.97, ao Deputado PADRE ROQUE, encaminhando
cópia do Aviso n" 64/GM-7/370, de 04.11.97, do
Ministério
da
Aeronáutica,
prestando
esclarecimentos sobre as quesitos constantes do RI
n ll 2.796, de 1997.

2.492/97,

J.J..04.96.

2.508/97,

2.996, de J.997, de autoria da COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS, sobre a formação de grupos tripartites
para discutir a reformulação das normas técnicas

de 18.11.97, à Deputada MARTA SUPLICY, encaminhando
cópia

do

Aviso

n'

66/GH-7/378,

de

J.J.. J.J..97 ,

de
20.11.97,
ao Ministério da Previdência e
Assistência Social, encaminhando cópia do RI nll

do

Ministério
da
Aeronáutica,
prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
n ll 2.802, de 1997.

das
Lesões
por
Esforços
Repetitivos,
da
Pneumoconiose, da Perda Auditiva Induzida por Ruído
e do Benzenismo.

2.493/97,

de 18.11.97, ao Deputado CUNHA BUENO, encaminhando
cópia do Aviso n"
313fMME,
de 17...11.97,
do
Ministério
de
Minas
e
Energia,
prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
n ll 2.839, de 1997.

2.509/97,

de
20.11.97,
ao Ministério
das
Comunicações,
encaminhando cópia do RI n 11 2.998, de 1997, de
autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre seguro do
satélite
Brasilsat,
recentemente
destruído
no
lançamento na base de Alcântara.

2.494/97,

de 18.11.97, ao Deputado CUNHA BUENO, encaminhando
cópia do Aviso n ll
311/MME,
de 17.11.. 97,
do
Ministério
de
Minas
e
Energia,
prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
n ll 2.846, de 19~7.

2.5J.0/97,

de 20.11.97, ao Ministério da Fazenda, encaminpando
cópia do RI na 2.999, de 1997, de autoria do
Deputado CUNHA BUENO, so.bre seguro do foguete
sinistrado na base de ~ançamento de ~cântara.
de

de 18.11.97, à Presidência da câmara dos Deputados,
encaminhando cópia do Aviso n l 314fMJ, de 17411,97,
do Ministério de Minas e Energia, tendo em anexo
envelope lacrado com carimbo CONFIDENCIAL, que
responde aos quesitos constantes do RI n ll 2.856, de
1997, de autoria do Deputado CUNHA BUENO.

2. 5J.J./97 ,

2.495/97,

2.5J.2/97,

2.496/97,

de 18.11.97, ao Deputado CUNHA BUENO, encaminhando
cópia do Ofício PS/RI n ll 2495, de 18.11.97, que
enviou à Presidência da Câmara dos Deputados a
resposta do RI na 2.856, de 1997.

de 20.11.97, ao Ministério da Fazenda, encaminhando
cópia do RI n ll 3.001, de 1997, de autoria do
Deputado
CUNHA
BUENO,
sobre
o
leilão
de
privatização da Companhia União de Seguros Gerais.

2.5J.3/97,

2.497/97,

de 18.11.97, ao Deputado LUCIANO ZICA, encaminhando
cópia do Aviso na
312/MME,
de
17.11.97,
do
Ministério
de
Minas
e
Energia,
prestando
esclarecimentos sobre as quesitos constantes do RI
n ll 2.873, de 1997.

de 20.11.97, ao Ministério da Fazenda, encaminhando~
cópia do RI n ll 3.002, de 1997, de autoria do
Deputado CUNHA BUENO, sobre balanços não publicados
por empresas de seguros, de capitalização e de
previdência privada.

2.5J.4/97,

2.498/97,

de 18.11.97, à Presidência da Câmara dos Deputados,
encaminhando cópia do Aviso n ll
1.514/GM,
de
17.11.97, do Ministério da Saúde, tendo em anexo
envelope lacrado com carimbo de CONFIDENCIAL que
responde aos quesitos constantes do RI n ll 2~887, de
1997, de autoria do Deputado ALDO REBEID.

de 20.11.97, ao Ministério da Fazenda, encaminhando
cópia do RI n 11 3.003, de 1997, de autoria do
Deputado CUNHA BUENO, sobre auditoria atuarial
independente
nas
seguradoras,
entidades
de
.previdência privada e sociedade de capitalização.

2.5J.5/97,

de 20.11.97, ao Ministério de Minas e Energia,
encaminhando cópia do RI n 11 3.004, de 1997, de
autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre o projeto
"Gasoduto Brasil-Bolívia11.

2.499/97,

de J.8. J.J.. 97 ,. ao Deputado ALDO REBELO, encaminhando
cópia do Oficio PSjRI n' 2498, de J.8.J.J..97, que

enviou à Presidência da Câmara
resposta do RI n ll 2.887, de 1997.
2.500/97,

dos

Deputados

a

de 19.11.-97, ao Deputado CUNHA BUENO, encaminhando
cópia do Oficio n ll 619jMPO, de 18.11.97»
do

2.5J.6/97,

20.11.97,
ao
Ministério
da
Aeronáut~ca,
e~caminhando cópia do RI
n 11 3.000, de 1997, ~ de
autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre seguro do
foguete
sinistradq. na base de
lançamento de
Alcântara.

de 20.J.J..97, ao Ministério da Fazenda,
do RI n 11 3.005, de 1997, de
Deputado CUNHA' BUENO, sobre apóJ.ices

cópia

oferecidas
Rome.

por

telefone

pela

encami~ando
autoria
de

do

seguros

Seguradora AJ:lerican

Março de 1998
2.517/97,

de 20.11.97, ao Ministério da Fazenda, encaminhando
cópia

do

RI

nG

3.006 I

de

1997,

de

autoria

2.535/97,

do

de 20.11.97, ao Ministério da Fazenda, encaminhando
cópia do RI na 3.008, de 1997, de autoria do
Deputado

CUNHA

garantias

das

BUENO,

sobre

provisões

a

situação

técnicas

da

Ministério

da

Agricultura

e

do

2.536/97,

de 20.1.1..97,
à Casa civil da Presidência da
República, encaminhando cópia do RI n§ 3.032, de
1997, de autoria do Deputado CUNHA BUENO
sobre
participação da Fundação Banco do
Bra~il na
Campanha I1Vida no Campo".

2.537/97,

de 20.11.97,
ao Ministério do Planej amento e
orçamento, encaminhando cópia do RI n§ 3.033
de

de
20.11.97,
ao
'Ministério
dos
Transportes I
encaminhando cópia do RI n
3.010, de 1997, de
autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre seguro
adquirido I sem lia1tação, pela Empresa. dtt: Trens
Urbanos de Porto A1egre S.A, da Companhia União de

Seguros Gerais.

2.521/97,

ao

das

Q

2.520/97,

20.1.1..97,

Gente

Seguradora S.A.

2.519/97,

de

Abastecimento, encaminhando cópia do RI n g 3.03·1,
de 1997, de autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre
participação da Fundação Banco do Brasil na
campanha "Vida no Campo".

Deputado CUNHA BUENO, sobre a situação da PREVIMIL,
sociedade de previdência privada.
2.518/97,
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de 20.11.97 I ao Ministério da Saúde I encaminhando
cópia do RI n§ 3.016, de 1997, de autoria do
Deputado FERNANDO ZUPPO, sobre g~tos efetuados com
os recursos advindos da Contribuição Provisória
sobre Movimentação Financeira - CPMF.

de 20.11.97, ao Ministério da Agricultura e do
Abastecimento, .encaminhandâ cópia do RI n g 3. OJ.7,
de 1997, de autoria do Deputado INÁCIO ARRUDA,
sobre denúncia de cessão de imóvel pertencente à
Delegacia Federal do Ministério da Agricultura no
Estado
do
Ceará
(DFA-CE)
à
Secretaria
do
Desenvolvimento Rural do Estado do Ceará (SDR).

1997,
de
autoria
da
COMISSÃO
DE
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA,

CIllNCIÁ
E
sobre Linha

de Crédito Especial do BNDES para financiamento em
empresas de telecomunicações no País.
2.538/97,

de 24.J.1.97, ao Deputado JOSÉ BORBA, encaminhando
cópia do Ofício n§ 1415/GP, de 12.11.97
do
Tribunal Regional Federal da 4· Região, prestando
esclarecimentos sobre a Ihdicação n g 1.010
de
1997.
'

2.539/97,

de 24.11.97, ao Deputado PAULO l'AIM, encaminhando
c~p~a
d? Avi~o n Q 1084jMF," de·" 21.11.97,
do
M1n2stér1o da Fazenda, prestando esclarecimentos
~~~~~ os quesitos constantes do RI n
2.587, de
Q

2.522/97,

de
20.11.97, '" ao Mini:stéríó da Previdência e
Assistência Social, encaminhando cópia do RI n §
3.018,

de

1997,

de

autoria

da

Deputada

ÇIDINHA

2.540/97,

2.523/97,

2.524/97,

de 20.11.97,
ao Ministério da Previdência e
Assistência Social, encaminhando cópia do RI n §
3.019, de 1997, de autoria da Deputada CIDINHA
CAMPOS, sobre o servidor José Abrão Haddad.

Deputada MARIA DA CONCEIÇÃO TAVARES,
2.525/97,

realizadas pela Polícia Federal.

da

Deputada

TETÉ

BEZERRA,

aplicações
dos
programas
PROGER
destinadas especificamente a mulheres.

sobre

e

2.543/97,

PLANFOR,
2.544/97,

de 20·.11.97, ao Ministério de Minas e Energia,
encaminhando cópia do RI n 11 3.023, de 1997, de
autoria do Deputado JOSÉ MAURíCIO, sobre denúncias
de adiantamentos da PETROBRÁS a Prefeituras do
Estado do Rio de Janeiro.

2.528/97,

de 20.11.97, ao Ministério da Saúde, encaminhando
cópia do RI n.ll 3.024, de 1997, de autoria do
Deputado WALTER PINHEIRO, sobre auditoria realizada
no Hospital Regional de Senhor do Bonfim, Estado da

CHINAGLIA,

de 24.1.1..97, ao Deplltado CUNHA BUENO, encaminhando
cópia do Aviso n' '087/GM-7/401, de 14 .11. 97 , do

Ministério
da
Aeronáutica,
prestando
esclarecimentos sobre os gues!tos constantes do RI
n.ll 2.833, de 1997.

as

'2.527/97,

ARLINDO

-de 24.11',97, ao Deputado CUNHA BUENO, encaminhando
cópia do
Aviso n§
268/MC,
de
20.11.97,
do
Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos
~~~~~ os quesitos constantes do RI n.ll 2.786, de

de 20.11.97, ao Ministério da Justiça, encaminhando
cópia do RI p § 3.021, de 1997, de autoria do

autoria

peputado

2.542/97,

sobre a crise

de
20.11.97,
ao
Ministério
do
Trabalho,
encaminhando cópia do RI na 3.022, de 1997, de

ao

de 24.11.97, ao Deputado CUNHA BUENO, encaminhando
cópia do Ofício n.ll 62BjMPO, de 20.11.97
do
Ministério do Planej amento e Orçamento, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
n§ 2.710, de 1997.

Deputado PAULO ROCHA, sobre atividades de segurança
2.526/97,

24.11.97,

2.541/97,

de 20T11.97, ao Ministério da Fazenda, encaminhando
cópia do RI na 3.020, de 1997, de autoria da
financeira e cambial ocorrida recentemente no País.

de

encaminhando
cópia
do
Aviso
n§
1084jMF,
de
21.11.97,
do Ministério da Fazenda,
prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
n§ 2.587, de 1997.

CAMPOS, sobre imóvel alugado pelo Ministério.

de 24.1.1..97, ao Deputado CUNHA BUENO, encaminhando

cópia do Aviso n§
1090jMF, de 2J..11.97,
do
Ministério da Fazenda, prestando
esclarecimentos
~~~~~ oS" quesitos constantes do RI n§ 2.834, de
2.545/97,

de 24 .. 11 ...97, ao Deputado CUNHA BUENO, encaminhando
c6pia do Aviso n§
257jMTb,
de -20.1J..97,
do
Ministério do Trabalho, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n R 2.843, de

2.546/97,

de

1997.

Bahia.
2.529/97,

de
20.11.97,
ao
Ministéri'o
da
Aeronáutica,
encaminhando cópia do RI n § 3.025, de 1997, de
autoria do Deputado JAIR BOLSONARO, sobre relatório
final acerca do acidente ocorrIdo com a aeronave
Hércules C-130, da Força Aérea Brasileira.

24.11.97, ao Deputado CUNHA BUENO, encaminhando

cópia

do

Ofício/GM/N'

136,

de

20.11.97,

do

Ministério Extraordinário de Política Fundiária,
prestando
esclarecimentos
sobre
os
quesitos
constantes do RI n§ 2.845, de 1997.
2.547/97,

de 24...-1J-97, ao Deputado CUNHA BUENO, encaminhando
c6pia do Aviso n§
1091jMF, de
21.1J..97,
do
Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n R 2.858, .de

de 20.11.97, à Secretaria de. comunicação Social da
Presidência da República, encaminhando cópia do RI
n§ 3.027i de 1997, de autoria do Deputado CUNHA
BUENO, sobre gastos com propaganda do "Brasil em
Ação".

2.548/97,"

de 24.1.1..97, à COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINAI'ICEIRA
E CONTROLE, encaminbando cópia do Ofício/GMjN'- 137,

2.• 532/97,

de 20.11.97, ao Ministério de Minas e Energia,
encaminhando cópia do RI na 3.028, de J.997, de
autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre seguro
realizado pela PETRoBRÁS relativo à conversão de
navios e plataformas.

2.549/97,

de 24.11.97, ao Deputado IVAN VALENTE, encaminhando
cópia do Aviso n§
1092jMF, de
21.1J..97,
do
Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n§ 2.900, de

2.533/97,

de
20.1~.. 97,
ao Ministério da Previdência e
Assistência social, encaminhando cópia do RI na
3.029, de 1997, de autoria do Deputado CUNHA BUENO,
sobre participação da Fundação Banco do Brasil na
campanha "Vida no Campo".

2.550/97,

de

de
20 -1.1_97 ,
ao
Ministério das
Comunicações,
encaminhando cópia do RI na 3.030, de 1997, de
autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre privatização
~RA~&~esa Brasileira
de
Telecomun,icações

2.551/97,

2.530/97,

de 20.11.97, ao Ministério da Fazenda, encaminhando
cópia do RI n.ll 3.026, de 1997, de autoria do
Deputado CUNHA BUENO, sobre o ingresso de capitais
estrangeiros no'mercado segurador nacional.

2.531/97,

2.534/97,

1997.

de
21.11.97,. do Ministério Extraordinário de
Política Fundiária, prestando esclarecimentos sobre
os quesitos constantes do RI n§ 2.890, de 1997.

,

1997.

.

24.11. 97,

ao

Deplltado

VALDECI

OLIVEIRA,

encaminhando
cópia
do· Aviso
nR
1093jMF"
de
21.11.97,
do Ministério da Fazenda,
prestando
esclarecimentos sobre os que~ito:s constantes do RI
n§ 2.905, de J.997.
de
24.11. 97 ,
à
Deputada
CIDINHA
CAMPOS,
encaminhando
cópia
do
Aviso
n§
1095jMF,
de
21.11.97,
do Ministério da Fazenda,
prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
n§ 2.915, de 1997.
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2.552/97.

de 26.11.97. à Casa Civil da Presid6ncia da
Ilepdblica. enca.inhando cópia da Indicação n'
1.044. de 1997. de autoria do Deputado FETTER
JIlNIOR.
que
sugere ao Poder Executivo.
por
intermédio do Ministério da Justiça. aIteraçio da
designação da carteira Nacional de Habilitação para
Carteira Nacional de Hctorista.

2.553/97.

ds 26.11. 97. à Casa Civil da Presid6ncia da
Repdblica. encBlllinhando cópia da Indicação n'
, 1.045. de 1997. de autoria do Deputado WILSON
BRAGA. que
sugere ao, Poder
Executivo.
por
intermédio do Ministério do Meio Asbiente
dos
Recursos Hidricos e da lIlIlaz6nia Legal a u:fgente
i.ple~ntação de proqraaa racional de ~rfuraçio de
poços tubulares na Reqião Nordeste.

2.554/97.

2.555/97.

2.556/97.

2.557/97.

2.558/97.

2.559/97.

d. 26.11.97. à Casa Civil da Presid6ncia da
Ilepdblica. encaainhando cópia da Indicação _ n'
1.046. de 1997. de autoria do Deputado ABELMlDO
LUPIOH, que suqere ao Poder Executivo o envio de
proj.to de lei criador do Conselho F.d.ral d.
Massoterapia.
de 26.11.97. à Casa civil da Presid'ncia da
Ilepdblica. encBlllinhando cópia da Indicação n'
1. 047. de 1997. d. autoria do Deputado GONZAGA
PATRIOTA. que sugere ao Poder Executivo
por
intermédio dos Ministério da Justiça, da FaZ~nda e
do
Planejamento
e
Orçamento,
a
adoção
de
provid6ncias para pag......nto de dividas pecuniárias
de saUrios e de gratificações de integi-antes da
Policia Rodoviária Federal.
26.11.97. à Casa Civil da Presidência da
República, encaminhando cópia da Indicaçio n.
1.050. de 1997. de autoria do Deputado SÉRGIO
CARNEIRO, que 8uqere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério da Sadd.. que provid.ncie
o credenciaaento ao Sistema único da Sadde do
Hospital OOa Pedro de Alcântara, •• Feira de
Santana, Bahia.

de 26.11.97. à Casa Civil da Presidência da
R.pdblica. encaainhando cópia da Indicação n'
L 062. de 1997. de autoria do Deputado GOHZAGA
PATRIOTA. que sugere ao Poder Executivo. por
interaédio do Ministério da Justiça. o envio de
projeto de lei autorizador da abertura de crédito
lIuple. .ntar no valor de ce. Ililhões de reais para
pagaaento de dividas pecuniárias de salários •
gratificaçõell da Policia Rodoviária Federal.

2.561/97.

2.562/97.

2.563/97.

2.564/97.

de 26.11.97. à Calla Civil da Preaidincia da
Repdblica. encaminhando cópia da Indicação n'
1.057. de 1997. de autoria do Deputado JoAO PAULO.
que sugere ao Poder Executivo a divulgação da data
de retirada dos dividendos do PIS/PASEP.

2.565/97.

de
26.11.97.
ao
Ministério
dOIl
Transportes.
encaminhando cópia do RI n· 3.035, de 1997, de
autoria do Deputado VANIO DOS SlUlTOS. acerca de
relatórios
elaborados
pela
RFFSA
sobre
a
concessionária Ferrovia Tereza cristina S.A - FTC.

2.566/97.

de 26.11.97.
ao Ministério da Previdlncia •
Assistência Social, encam.inhando cópia do RI
n·
3.036. de 1997. de autoria do Deputado PAULO PAD!.
sobre
os
procedimentos
administrativos
para
requerimento de beneficios'previdenciário••

2.567/97.

de
26.11.97.
ao Ministério Extraordinário de
Politica Fundiária. encaainhando cópia do RI n'
3.037. d. 1997. de autoria do Deputado LUCIANO
ZICA, sobre dados cadastrais - ITR.

2.568/97.

de 26.11.97. ao Ministério da Sadde. encaainhando
cópia do RI n' 3.038. d. 1997. de autoria do
Deputado EDUARDO JOnGE. sobre dados epidsaio1ógicos
de nómeros de casos de contaainaçAo provenientes da
transfusão de sangue e hemoderivados.

2.569/97.

26.11.97.
ao Ministério da Previd6ncia e
Assist6ncia Social t encaJIinhando c6pia do RI n·
3.039. de 1997. de autoria da Deputada, CIDINHA
CAMPOS,
sobre o controle e
acoll1panha.ento do
processo de repatriação do dinheiro fraudado da
Previdência Social.

2.570/97.

de 26.11.97. ao Ministério da Fazenda. encaainhando
cópia do RI n· 3.040, de. 1997, de autoria do
Deputado VANIO DOS
SANTOS.
sobre ceasilo de
servidores da Caixa Econômica Federal.

2.571/97.

de
26.11.97.
ao Ministério da. COJl!Ul1icaçaes.
.ncaainhando cópia do RI n' 3.041. de 1997. de
autoria
do
Deputado
FAUSTO
HARTllLLO.
sobre
prerrogativas de funcionamento de eaissora da rádio
no Estado de São Paulo.

2.572/97.

d. 26.11. 97. ao DEPUTADO CUllHA BUENO. .ncaainhando
cópia do Avillo n' 056. de 18.11.97. do Ministério
Extraordinário
dos
Esportes.
prestando
esclareciJl8ntos sobre os quesitos constante. do RI
n' 2.847. de 1997.

2.573/97.

de 26.11.97. ao Deputado CUllHA BUENO. encaainhando
cópia do Aviso n'
2'l5/MC.
de
25.11.97.
do
Ministério
das
co.unicaç6es.
pr.stando
esclareciaentos sobre os quesitos constantes do RI
n' 2.866. de 1997.

2.574/97.

de 26.11.97. ao Deputado JORGE TADEU MUDALEIl,
encaainhando cópia do Aviso n' 273/MC. d. 25.11.97,
do
Ministério
das
co.unicações.
pr.stando
esclareci_ntos sobre oa quesitos constantes do RI
n' 2.867. d. 1997.

2.575/97.

de
26.11.97.
ao
Deputado
MAURícIO
REQOIAo.
encaainhando cópia do Aviso n' 089/GK-7/407. da
24.11.97. do Ministério da Aeronáutica. prestando
. .claraciJlelltos sobr. o. quesitos constantes do RI
n' 2.1198, de 1997.

2.576/97,

de
26.11.97.
ao
Deputado ARLIIIDO
CHINAGLIA,
encaainhando
cópia
do
Oficio/MCT/M'
!l08.
de
2!l.11.97, do Ministério da ci6ncia • Tecnologia.
prestando
esclareci_ntos
sobre
os
quesitos
constantes do RI n' 2.94.... de 1.997.

de 26.11.97. à casa civil da Presid6ncia da
Repdblica.
encallinhando cópia da Indicaçáo n'
L 063. de 1997. de autoria do Deputado GONZAGA
PATRiOTA, que suqere ao Poder Executivo, por
interaédio do Ministério da Fazenda. o envio de
projeto de lei autorizador da abertura de crédito
auple. .ntar no valor de ce. wd1hõ.s d. reai. para
paga. .nto de dividas pecuniáriall da .. allirios •
gratificações da Policia Rodoviária Federal.

2.560/97.

1.067. de 1997. de autoria do Deputado CARLOS
CARDIHAL, que suqere ao Poder Executivo, por
intermédio
do Ministério
dos
Transportes.
a
denominação "Presidente João Goulart" para a ponte
internacional que liga são Borj a, Brasil, a santo
Toaé. Argentina.

de

de 26.11.97. à Casa Civil da Presid'ncia 4a
Repdblica. encaainhando cópia da Indicaçio n'
1. 052. d. 1997. de autoria do Deputado FE'l'TER
JIlNIOR. que sugere ao Poder Executivo a inclusão da
criação de acervos de obras literárias, artísticas,
cientificas e jornalíaticas ea suporte sonoro entre
as açõell do sistesa Nacional de Bibliotecas
Pdblicas e no Prograaa Hacional de Incentivo à
~i~:~s~::foU:1'cu~~ur~dação Biblioteca Nacional.

de 26.11.97. à Casa Civil da Presid6ncia da
Repdblica. encaainhando cópia da Indicaçio n'
1.064. de 1997. de autoria do Deputado GONZAGA
PATRIOTA. .que sugere ao poder Executivo. por
interaédio
do
IIinistério
do
P1anej....nto
..
orçaaento. o envio da projeto de l.i autorizador da
abertura de crédito suplellel\tar no valor da cs.
.ilhões de reais
para pag....nto de dividas
pecunUrias de salários e gratificaçõ.s da Policia
Rodovi'ria Federal.
26.11.97, à Casa civil da Pr.sid6ncia da
Repdblica. encaainhando c6pia da Indic89io n'
1.065. de 1997. de autoria do Deputado AIR'rOJ( DIPP.
que sugere ao Poder Executivo, por intaraédio do
Ministério das co.unicações.
a
introdução da
alteraç6es
nas
portarias
r.qul....ntadoras
de
autorizaçAo para r.trens.issão de sinais de 'rV
gerados por saiallOras de talevisio educativa.
de

de 26.11.97, ~ casa civil da Presid6ncia da
Repdblica. encaainhando cópia da Indicaçio n'
1..066, de 1,997, de autoria do Deputado CUIIHA IlUEIIO.
que sugere ao Poder l!Xecutivo a r.duçio de 95" nas
despesas previstas para o ano de 1.998 co.
publicidade.
de 26.11.97. •
casa Civil da Presidlncia
lIapdblica, encaainhando cópia da Indic89io
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de

de
26.11.97.
ao
Deputado
ARLIImO
CIIIMAGLIA,
encaainhando cÓPia do Aviso n' O!lll. de 11.11.97, ao
Ministério Extrac.rdinirio dos Esportes. prestando
esclareci. .ntos sobre os quellitos constantes do RI
,n' 2.949, de 1997.
2.571/97.

de
21.1;1.97.' ao
Deputado ALEXANDIlE
CARDOBO.
encaainhando cópia do Aviso n' 1.537/GIf/JIlI. de
21.;1.:1-.97,
do Ministério
da
Sadde,
prestando
esclareci_ntos sobre os quesitos constantes do RI
n· 2.893, de 1997.

"1..579/97.

de "1.8.11,97. ~ Casa Civil da Presid6ncia ela
Reptlblica. encaainhando cópia da :Indic89io Jl'
1.0'". de 1997. de autoria da Depuüda MAR:I8A
SERRAIIO, que sugere' ao Poder Executivo, por
intaraédio <10 Ministério da Bd~o,. do Desporto,
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alteração do Decreto-Lei n ll 2.306, de 19 de aqosto
de 1997,
relativa aOB Conselhos Federais da
Medicina, Odontologia e Psicologia.

2.580/97,

de

28.11. 97 ,

República,

li Casa civil da Presidência
a:ncaDinhando cópia da Indicação

da
n.

1.051, de 1997, de autoria do Deputado MARCOHI
PERILLO,
que sugere ao Poder Executivo,
por
intermédio do Ministério das comunicações,
a
conurbação das ligações telefônicas na região da
Grande Goiânia e no Municipio de Aragoiãnia, Estado
de GOiás.
2.581/97,

2.582/97,

2.583/97,

2.584/97,

2.585/97,

2.586/97,

2.587/97,

2.588/97,

de 28.11.97, li Casa civil da Presidência da
Reptllilica, encaminhando cópia da Indicação n.
1.053, de 1997, de autoria dos Deputados ANTONIO
CARLOS PANHIlHZIO e JARBAS LIMA, que sugere ao Poder
Executivo,
por
intermédio
do
Ministério
dos
Transportes, a denominação "Rodovia dos Tropeiro."
para o trecho da BR-116 de Curitiba, Estado do
Paraná a Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul.
de 28.11. 97 , li Casa Civil da Presid6ncia d~
República,
encaminhando cópia da Indicação n
1. 054 , de 1997, de autoria do Deputado IHÁCIO
ARRUDA
que
sugere
ao
poder
EXQcutivo,
por
intermédio do Ministério do Trabalho, a instauração
de processo de investigação na Cooperativa de
serviços M~ltip10s Norte-Nordeste (NORTECOOPERl,
com sede no Estado do Ceará.
de 28.11.97, li Casa civil da Presid'ncia ~
República, encaminhando cópia da Indicação n
1.055, de 1997, de autoria do Deputado FAUSTO
MARTELLO, que sugere ao Poder Executivo o envio ao
congresso
Nacional
de
proj eto
de
lei
para
fiscalização,
pelo Ministério do Exército, de
produtos quimicos controlados.
de 28.11.97, li Casa Civil da Presid'ncia d~
República, encaminhando cópia da Indicaçio n
1.056, de 1997, de autoria do Deputado EDUARDO
JORGE
que
sugere
ao
poder
Executivo,
por
inte~édio do Ministério da Saáde, o encaminhamento
à Casa de proj eto de lei sobre a prévia avaliação
do Conselho Nacional de saúde para a criação de
cursos de graduação na área de saúde.

2.590/97,

de 26.10.97, da Casa Civil da PresidÂncia da
Repl1blica que envia cópia do Aviso n 11 1.475, de
29.10.'97,
do
Ministério
da
Sa~de,
prestando
esclarecimentos sobre a Indicação n· 828, de 1997.
2.593/97,

de
28.11.97,
ao
Deputado
SÉRGIO
CARNEIRO,
encaminhando cópia do Aviso n' 1.623-SUPAR/C.Civi1,
de 26.10.97, da Casa civil da presidência da
República que envia cópia do Aviso n' 1.798, de
04.11.97, do Ministério da Justiça,
prestando
esclarecimentos sobre a Indicação n ll 891, de 1997.

2.594/97,

de 28.11.97, ao Deputado MALULY NETTO, encaminhando
cópia do Aviso n' 1. 624-SUPlIR/C. civil , de 26.10.97,
da Caea Civil da presidência da República que envia
cópia do Aviso n' 1.022, de 27.10.97, do Ministério
da Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre a
Indicação n' 894, de 1997.

2.595/97,

de
28.11.97,
ao
Deputado
GONZAGA
PATRIOTA,
encaminhando cópia do Aviso n' 1.625-SUPAR/C.civil,'
de 26.10.97, da Casa civil da Presidência da
República, que envia cópia do Oficio n' 128, de
30.10.97, do Ministério Extraordinário de Política
Fundiária,
prestando
esclarecimentos
sobre
a
Indicação n' 899, de 1997.

2.596/97,

de ~8 .11. 97, ao Deputado AIRTON DIPP, encaminhando
cóp1a do Aviso n' 1. 626-SUPAR/C. Civil , de 26.10.97,
da Casa Civil da Presidência da RepUblica que envia
cópia do Mem' n' 651 e 663, de 21 e 29.10.97, da
Casa Militar, prestando esclarecimentos sobre a
Indicação nO 971, de 1997.

2.597/97,

de 28'.11.97, li COMISSÃO DE RELAçõES EXTERIORES E DE
DEFESA HACIONAL, encaminhando cópia do Aviso n'
1. 627-SUPAR/C.Civil , de 26.10.97, da Casa Civil da
Presidência da República que envia cópia do Aviso
n' 16, de 11.11. 97 , do Ministério das Relações
Exteriores,
prestando
esclarecimentos
sobre
a
Indicação n· 980, de 1997.

2.598/97,

de
28.11.97,
ao
Deputado
SÉRGIO
CARNEIRO,
encaminhando cópia do Aviso n' 1. 628-SUPAR/C. civil ,
de 26.10.97, da Casa civil da Presidência da
~pl1blica que envia cópia do ,Aviso na 168, de
31.10.97,
do Ministério da Cultura, prestando
esclarecimentos. sobre a Indicação na 985, de 1997.

de 28.11. 98, à Casa civil da presid'nc~a d~
República,
encaminhando cópia da Indicaçao n
1. 058, de 1997, de autoria da Deputada DALILA
FIGUEIREDO, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério da Educação e do Desporto,
a
inclusão, a partir do próximo processo de
inscrição, na relação de tituloa do Programa
Nacional Biblioteca na Escola, de pala menos UIl
titulo de autor da comunidade lusófona.

2.599/97,

de
28.11,.97,
ao
Deputado
JOI.o
FASSARELLA
encaminhando cópia do Aviso n' 1. 629-SUPAR/C.Civil:
de 26.10.97, da Casa Civil da Presidência da
República que envia cópia do Aviso n· 180, de
18.11.97, do Ministério da Cultura,
prestando
esclarecimentos sobre a indicação n- 998, de 1997.

2.600/97,

de 28 .11. 9 8 , li Casa civil da presid'ncia d~.
República,
encaminhando cópia da Indicaçlí.o n
1.059, de 1997, de autoria da Deputada DALILA
FIGUEIREDO, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio
do
Ministério
da
Justiça,
a
obrigatoriedade de alarme sonoro ao engate de
marcha a ré.

de
28.11.97,
li
Deputada
DALILA
FIGUEIREDO
encaminhando cópia do Aviso n ll 1. 630-SUPAR/C.Civil;
de 26.10.97, da Casa Civil da presidência da
República, que envia cópia do Aviso n' 234, 'de
29.10 .97 , do Ministério do Trabalho, prestando
~;~~~recimentos sobre a Indicação n ll 1.0.09, de

2.601/97,

de
28.11.97 ,
ao
Deputado
JOSÉ
MAURíCIO,
encaminhando cópia do Oficio n'
635/MPO,
de
27.11.97,
do
Ministério
do
Planejamento
e
Orçamento,
prestando
esclarecimentos
sobre
os
quesitos constantes do RI n' 2.465, de 1997.

2.602/97,

de
28.11.97,
ao
Deputado
WALTER
PINHEIRO,
encaminhando exemplares do Estatuto e Regulamento
da Fundação Siste1 de seguridade Social - SISTEL
em complementação da resposta do RI n. 2.703, d~
1997.

2.603/97,

de 28.11.97, ao Deputado CUNHA BUENO, encaminhando
cópia do Oficio n' 636/MPO, de 27.11.97, do
Ministério do PlanBj amento e orçamento, prestando
esclarecimentos sobre o quesitos constantes do RI
n' 2.706, de 1997.

2.604/97,

de 28..J.1....97, ao Deputado CUNHA BUENO, encaminhando
cópia do Aviso n' 1. 051/GM/HT, de 21-1J....97, do
Ministério
dos
Transportes,
prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
n· 2.844, de 1997.

2.605/97,

de 28.. 11-97, ao Deputado CUNHA BUENO, encaminhando
cópia do Oficio n' 637/MPO, de 27.11..97, do
Ministério do Planejamento e Orçamento, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
n· 2.865, de 1997.

2.606/97,

de
28.11r97,
li
Deputada
TELHA
DE
SOUZA,
encaminhando cópia do Oficio nO
634/MPO,
de
27_11_97,
do
Ministério
do
Planejamento
e
Orçamento,
prestando
esclarecimentos
sobre
os
quesitos constantes do RI n· 2.909, de 1997.

2.607/97,

de 28.111.97, ao Deputado CUNHA BUENO, encaminhando
cópia do Oficio n' 638/MPO, de 27-11_97, do
Ministério do P1anej amento e Orçamento, prestando

de 28.11. 97 , à Casa civil da Presidência da
República,
encaminhando cópia da Indicaçio, n'
1.060, de 1997, de autoria da Deputada DALILA
FIGUEIREDO,
que
sugere ao poder Executivo a
ampliação do atendimento do PrograllS comunidade
Solidária.
de 28.11.97, à, Casa Civil. da presidência d~
República,
encaminhando cóp1a da Indicaçlí.o n
1.061, de 1997, de autoria do Deputado JúLIo
REDECKER, que. sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério dos Transportes, denominar
IIMelvin Jones" o viaduto sobre a BR-386-1 de
Lajeado, Estado do Rio Grande do sul.

2.589/97,
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de
28.11.97,
ao
Ministério
dos
Transportes,
encaminhando cópia do RI n· 2.991, de 1997, de
autoria do Deputado HERMES PARCIANELLO,
sobra
reforma do regulamento do transporte coletivo de
passageiros interestadual e inte~nacional, sOQre o
programa de licitações para outorga de linhas da
transporte
rodoviário
e
sobre
linhas
que
eventualmente sejam objeto de processo licitatqr~o.
de 28.11.97, encaminhando cópia do RI n l 3.042, de
1997, de autoria do Deputado MARCONI PERILLO, sobre

a usina hidroelétrica de Couto Hagalh!es,
Araguaia.

no Rio

2.591/97,

de 28.11.97, ao Deputado FEU ROSA, encallinhando
cópia do Aviso n' 1.621-SUPlIR/C.civil, de 26.10.97,
da Casa Civil da Presidência da República que envia
cópia do Aviso n I 1.019, de 27.10.97, do Ministério
da Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre a
Indicação n l 805, de 1997.

'2.592/97,

de
28.11.97,
ao
Deputado
CLÁUDIO
CHAVES,
encaminhando cópia do Aviso n' 1. 622-SUPlIR/C.civi1,

. ,
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esclarecimentos' sQbre os quesitos constantes do RI

n ll 2.992, de

2.608/97,

1997.~

de
28.U_97,
ao
Deputado
FREIRE. JóIlIOR,
encaminhando
cópia
do
Aviso
n fl
1146,/MP,
de
28.11. 97 ,
do Ministério da Fazenda,
prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI

Aviso nO 362,

de 04.11.97, do Ministério da Previdência e
ABsist'ncia Social, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n ll 2.697,
de 1997, de autoria do Deputado EDUANDO JORGE.

Aviso nO 363,

de 0.4 .11.97 , do Ministério da Previdência e
Assistência Social, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nl! 2.683,
de 1997, de autoria da Deputada FÁTIMA PELAES.

n ll 2.891, de 1997.

2.609/97,

de
28 ..11.. 97 ,
à
Deputada
CrOINHA
CAMPOS,
encaminhando cópia
do Aviso n ll
1. 145,/MP' I
de
28.U.97,
do Ministério de Minas e
Energia,
prestando
esclarecimentos
sobre
os
quesitos
constantes do RI n ll 2.822, de 1997.

2.610/97,

de

28;,011... 97,

ao

Deputado

VALDEMAR

COSTA

Março de .} 998

Aviso n" 364,

NETO,

de 04.11.97, do Mi':'listério da previd4~';ia e
Assistência Social, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n" 2.668,
de
1997,
de
autoria
do
Deputado
JOÃO
FASSlIRELLA.

encaminhando
cópia
do
Aviso
n ll
1142/KF,
de
28 ..11'1'97,
do Ministério da Fazenda, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
n ll 2.911, de 1997.

Aviso n" 365,

de 04.11.97, do Ministério da Previdência e
Assistência Social, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n" 2.767,
de 1997, d~ autoria do Deputado LUCIAIlO ZICA.

2.611/97,

de 28~11.97, ao Deputado IVAN VALENTE, encaminhando
c6pia do Oficio n' 35/GM-MICT, de 27.U.97, do
Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo,
prestando
esclarecimentos
sobre
os
quesitos
constantes do RI na 2.976, da 1997.

Aviso n. 366,

de 04.11.97, do Ministério da previdência e
Assistência Social, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nO 2.788,
de 1997, de autoria do Deputado CUNHA BUENO.

2.612/97,

de 28~11..97, ao Deputado ARNALDO FARIA· DE SÁ,
encaminhando
c6pia
do
Aviso
na
1112/MP' ,
de
27_11.97,
do Ministério da Fazenda,
prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
n" 2.977, de 1997.

2.613/97,

de 28~11--97, ao Deputado ~ALDO FARIA DE SÁ
encaminhando
cópia
do Aviso
no
1135/MF
d~
28 ~1.. 97 !
do Ministério da Fazenda, pres'tando
esclarec~mentos sobre os quesitos constantes do RI
n" 2.980, de 1997.

de 04.11.97, do Ministério dos Transportes,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n" 2.70., de 1997, de autoria
do Deputado CUNHA BUEIlO.

r"

1.791fMJ,

de
04.11.97,
do
Ministério
da
Justiça,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n· 2.811, dB 1.997, de autoria
do Deputado GONZAGA PATRIOTA.

Aviso n', 1. 792f1lJ ,

de
04.11. 97 ,
do
Ministério
da
Justiça,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos

Aviso

constantes do RI~n" 2.777, de 1997, de autoria
do Deputado JoAo FASSARELLA.

1lOVE!!BRO/97
Aviso n' 1.800fllJ,

de
04.11.97,
do
Ministério
da
Justiça,
prestando esclarecimentos sobre os quesitQs
constantes do RI n" 2.862, de 1997, de autoria
do Deputado CUNHA BUEIlO.

Aviso n· 364,

de 05.11.97, do Ministério da Agricultura e do
Abastecimento, prestando esclarecimentos sobra
os quesitos constantes do RI n. 2.701, de
1997, de autoria do Deputado GERALDO PASTANA.

Aviso na 365,

de 05.11.97, do Ministério da Agricultura e do
Abastecimento, prestando esclarecimentos sobre
os quesitos constantes do RI n R 2.851, de
1997, de autoria do Deputado CUIlHA BUEIlO.

Aviso n· 366,

de
05.11.97,
do
Ministério
da
Fazenda,
prestando' esclarecimentos sobre 'os quesitos
constantes do RI n. 2.773, de 1997, de autoria
da Deputada MARIA LAURA.

Avis~ na 315-A3.1/

MEx,

de
03.11. 97,
do
Ministério
do
Exército
prestando esclarecimentos sobre 08 quesito~
constantes dos Requerimentos de Informação n.s
~ib~ :O~Ú::7, de 1997, de autoria do Deputado

oriéio n' 62/GM-7/
372;

de 04.11.97, do Ministério da Aeronáutica
prestando esclarecimentos sobre os quesito~
constantes do RI na 2.793, de 1997, da autoria
do Deputado PADRE ROQUE.

Oficio n' 64/GM-7/
370,

de 04.11.97, do Ministério da Aeronáutica
prestando esclarecimentos sobre os queBito~
constantes do RI na 2.796, de 1997, de autoria
do Deputado PADRE ROQUE.

Aviso na 238/MC,

do Ministério das comunicações
prestando esclarecimentos sobre os quesito~
constantes do RI nl! 2.765, de 1997, de autoria
do Deputado LUCIANO ZICA.

Aviso n' 355,

de 04.11.97, do Ministério da Previdência e
Assistência S~cial, prestando esclarecimentos
sobre os ques~tos constantes do RI na 2.608,
~~INi.i~b:. de autoria do Deputado ARLIIlDO

Aviso n' 356,

de

04.11.97,

de .04.11'.97,

~~5:~7,
Aviso n' 357,

do Ministério da Previdência e

Ass~stênc~a S~ial, prestando esclarecimentos
sobre os ques~tos constantes do RI n" 2.790,

de

autoria

da

Deputada

CIDINHA

de· .04.11'.97, .do Ministério da Previdência e

Ass~stênc~a S~cial, prestando esclarecimentos
sobre os ques~tos constantes do RI na 2.789,

~~5:~7,

de

autoria

da

Deputada

CIDINHA

Aviso n ll 359,

de 04-.11. 97, do Ministério da Previdência e
Assistência Social, prestando esclarecimentos
sobre os qu!sitos constantes dos RequerimentoB
de Informaçao n"s 2.609 a 2.635, de 1997, da
autoria do Deputado ARLXNDO CHINAGLIA.

Aviso n" 360,

de 04.11.97, do Ministério da Previdência e
Assist4ncia S~cial, prestando esclarecimentos
sobre os ques~tos constantes do RI n" 2 816
de 1997, de autoria do Deputado VALDEMAR COSTÁ

1lETO.

Aviso n· 361,

de ·04.11.97, do ·Ministério da Previd'ncia e
Assistência S~cia1, prestando esclarecimentos
sobre os quesJ.tos constantes do RI n. 2 1589
de 1997, de autoria do Deputado JOst AUGUSTo. '

Aviso n· 1.508-SUPAR/
de 05.11.97, da Casa civil da PresidAncia da
c.civil,
República que envia cópia do Aviso n· 228, de
21.10.97,
do
Ministério das comunicações,
prestando esclarecimentos sobre a Indicação n·
896, de 1997, de autoria do Deputado GIL!!EY
VIAIlA.
Aviso n" 1.509-sliPAR/
de 05.11. 97, da Casa Civil da Presidência da
c.civil,
República que envia pópia do Aviso na 227, de
21.10.97,
do, Ministério das comunicações,
prestando esclarecimentos sobre a Indicação n.
928, de 1997, de autoria do Deputado JOSÉ
COIMBRA e outros.
. Aviso n' 1.510-SUPAR/
c.civil,·
de 05.11.97, da Casa civil da Presidência da
República que envia c6pia do Aviso n' 1. 025,
de
27.10.97,
do
Ministério
da
Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre a Indicação n.
967, de 1997~ de autoria da Deputada MARIA
VALAIlAo.

Aviso nO 1. 511-SUPAR/
de 05#11.• 97, da Casa civil da Presidência da
C. civil , .
Repl1blica' que envia cópia dos Memorandos n. s
662 e 664, de 29.10.97, da Casa Militar, COII
os esclarecimentos do Ministério da Marinha e
do Estado-Maior das Forças Armadas sobre a
Indic.ação n. 969, de
Deputado IlILSOIl GIBSON.
Aviso n·
C.Civil,

1;512-SUPAR~e

1997,

de

autoria

do

05.11.97, da Casa civil da PreBid'ncia da
República que envia c6pia do Aviso n· Dl, de
20.10.97, . do
Ministério
das
Relaçoas
Exteriores, prestando esclarecimentos sobre a
Indicação n· 976,. de 1997, de autoria 40
Deputado PAULO LII!A.

Março de 1998,
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Aviso n ll 1. 513-SUPAR/
e.civil,
de 05.11.97, da Casa Civil da ,Presidência da
República que envia cópia do Aviso n l

Aviso nO 254/MC,

a Indicação n D 1.023, de 1997, de autoria do

Oficio n ll 32fMICT,

de
05.11.97,
do
Ministério
da '. Justiça,
prestando esclarecimentos sobre os que.sitos
.constantes do RI n· 2.812, de 1997, de autoria
do Deputado MARCELO DEDA.
de 06.11.97, do Ministério da Indl1stria, do
comércio
e
do
Turismo,
prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI n' 2.756, de 1997, de autoria do
Deputado CUNHA BUENO.

Aviso n D 249/MICT,

de 06.11..97, do Ministério da Indl1stria, do
comércio
e
do
Turismo,
prestando
esclarecimentos sobre os guesitos constantes
do RI n ll 2.745, de 1997, de autoria do
Deputado PAULO BERNARDO.

Aviso n' 150/MICT,

de 06.11.97, do Ministério da Indl1stria, do
Comércio
e
do
Turismo,
prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI nO 2.813, de 1997, de autoria do
Deputado IVAN VALENTE.

Aviso n' 151/HICT,

de 06.11.97, do Ministério da Indllstria, do
Comércio
e
_ do
Turirnlo,
prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI n° 2.820, de 1997, de autoria do
Deputado GILNEY VIANA.

Aviso n ll 973/MT,

de 06. J.l. 97 , do Ministério dos Transportes,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nO 2.669, de J.997, de autoria
do Deputado CUNHA BUENO.

do

Ministério

das

Comunicações,

Aviso n ll 264/HH,

de
13 .. 11 .. 97 ,.
do
Ministério
da
Marinha,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n ll 2.853, de 1997, de autoria
do Deputado CUNHA BUENO.

Aviso nO 322-Al.2,

de
13.11.97,
do Ministério
do Exército,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n li 2.876, de 1997, de autoria
do Deputado SALATIEL CARVALHO.

Aviso nO S03jMEC,

de 13.11.97, do Ministério da Educação e do
Desporto, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n ll 2 .. 870, de 1997,
de autoria do Deputado IVAN VALENTE.

Aviso nO 990fKT,

de 13.11.97, do Ministório dos Transportes,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nO 2.785, de 1997, de autoria
do Deputado CUNHA BUENO.

Aviso n ll 1.063/KF,

de
13.11.97,
do
Ministério
da
Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n ll 2.878, de 2997, de autoria
do Deputado CUNHA BUENO.

Aviso n' 1.064/MP,

de
13.11 .. 91 ,
do
Ministério
da
Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n~ 2 .. 882, de 1997, de autoria
do Deputado CUNHA BUENO.

Aviso n' 1.066/KF,

de
13.11.97,
do
Ministério
da
Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nO 2 .. 859, de 1997, de autoria
do Deputado CUNHA BUENO.

Aviso n' 1.068/MP,

dê
13.11.97,
do
Ministério
da
Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n ll 2.826, de 1997, de autoria
do Deputado DELFIM NETO.

Aviso n' 1.069/MP,

de
13.11. 97 ,
do
Ministério
da
Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n ll 2.886, de 1997, de autoria
do Deputado EDUARDO JORGE.

Deputado CARLOS CARDINAL.

Aviso n ll 1.802/HJ,

13.11.97,

prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nO 2.703, de 1997, de autoria
dos Deputados WALTER PINHEIRO e LUIZ GUSHIKEN.

348, de

24.10.97, do Ministério da Agricultura e do
Abastecimento, prestando esclarecinentos sobre

de
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Aviso n ll 977jWr,

de 06 .. 11.97, do Ministério dos Tranaportes,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI na 2.670, de 1997, de autorie.
do Deputado CUNHA BUENO.

Aviso nO 237,IMTb,

07.11.97,
do
Ministério
do Trabalho,
esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n 11 2.780, de 1997, de autoria
da Deputada TELHA DE SOUZA.

Aviso n' 1.070/MP,

de
13.11.97,
do
Ministério
da
Fazenda,
prestando esclarecimentos ,sobre os quesitos
constantas do RI n ll 2.832, de 1995, de autoria
do Deputado CARLOS CARDINAL.

de

Aviso n' 1.071/MP,

de
13.11.97 ,
do
Ministério
da
Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n ll 2.863, de 1997, de autoria
do Deputado CUNHA BUENO.

Ofício n ll 1.415,

de 13.11.97, do Tribunal Regional Federal da
4.1 Região, prestando esclarecimentos sobre a
Indicação n ll 1.010, de 1997, de autoria do
Deputado JOSÉ BORBA.

de

prestando

Aviso n' 262/MM,

07.11.97,
do
Ministério
da
Marinha,
esclarecimentos sobre OA quesitos
constantes do RI n ll 2.875, de 1997, de autoria
do Deputado SALATIEL CARVALHO.

prestando

Oficio n' 604/MPO,

de 07.11.97, do Ministério do Planej amento e'
Orçamento I prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n ll 2.751, de 1997,
de autoria do Deputado CUNHA BUENO.

Oficio n ll 60SjMPO,

de 07.11. 97, do Ministério do Planejamento e
Orçamento, prestando esclarecimentoB sobre os
-quesitos constantes do RI n ll 2.748, de 1997,
de autoria do Deputado CUNHA BUENO.

Oficio n' 6Ó6/MPO,

de 07.11.97, do Ministério do Planejamento e
O:rçamcmto, prestando esclarecimentos sobre 08
quesitos constantes <lo RI n ll 2.815, de 1997,
de aútoria'do Deputado VALDEMAR COSTA NETO.

Oficio n' 945/lfARE, de 07.11.97, do Ministério da Administração
Federal
e
Reforma
do
Estado,
prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI n' 2.924 de J.997, de autoria do Deputado
LEôNIDAS CRISTINO.

de

Ofício nO 195,

de 14.11. in, do Ministério Extraol:"dinário de
Politica Fundiária, prestando esclarecimentos
sob.re os quesitos cons1:;antes do RI n 11 2.914,
de 1997, de autoria do ,Deputado JAQUES WAGNER.

Aviso n ll 266JMH,

de
14.11.97,
do
Ministério
da
Marinha,
prestando esclarecim~ntos sobre
os
quesitos
constantes do RI n ll 2 .. 958, de 1997, de autoria
do Deputado ARLINDO CHINAGLIA.
de 14.11.97,
do Ministério da Ciência e
Tecnologia, prestando esclarecimentos sobre os

de J.l.11.97, 'do Ministério da Aeronáutica,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n ll 2.802, de 1997, de autoria
da Deputada MARTA SUPLICY.

Aviso n' J..072/MP,

de J.l.lJ..97 , do Ministério dos Transportes,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constante'l; do RI n ll 2.702, da 1997, de autoria
do Deputado CUNHA LIMA.

de
14.11.97,
do
Ministério
da
Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre QS quesitos
constantes do RI n ll 2.879, de 1997, de autoria
do Deputado CUNHA BUENO.

Aviso n' 1.073/MP,

de
14.11 .. 97 ,
do
Ministério
da
Fazanda,
prestando esclare.cimentos sobre os quesitos
constantes do RI n' 2.861, de 1997, de autoria
do Deputado CUNHA BUENO.

Aviso n' J..832jMJ,

de
14.11. 97 ,
do
Ministério
da
Justiça,
prestando esclarecimento~ sobre os quesito.
constantes do RI n· 2.693, de 1997, de autoria
do Deputado PEDRO WILSON.

Aviso n' J..837jMJ,

de
14.11.97,
do
Ministério
da
Justiça,
prestando esclarecimentos sobre 05 quesitos

Aviso nO 1.555-SUPAR/
de 12.11.97, da Casa civil da Presidência da
c.civil,
Repl1blica prestando' esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n· 2.904, de 1997,
de
autoria
da
COMISSAo
DE
FISCALIZAçAO
FINANCEIRA E CONTROLE.

AVia0 n' 253/MC,

14.11.97, do Ministério da Aeronáutica,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n ll 2 .. 833, de 1997, de autoria
do Deputado CUNHA BUENO.

401,

Oficio MCT/478,

Aviso n' 066/GM-7/
378,

Aviso n' 087/GM-7/

de 13.11. 97, do Ministério das COlllunicaçOes,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI· n· 2.8.2, de 1997, da autoria
do Deputado CUNHA BUENO.

quesitos constantes do RI n ll

2.850, de 1997,
de autoria do Deputado CUNHA BUENO.
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constantes do RI no 2.860, de 1997, de autoria

Oficio n' 137,

de 21.11.97, do Ministério Extraordinário de
Política Fundiária, prestando esclarecill8ntoG
sobre os quesitos constantes do RI n ll 2.890,
de
1997,
de
autoria
da
COHIssAo
DE
FISCALIZAçAo FINANCEIRA E CONTROLE.

Aviso n' 1.051jHT,

de 21.11.97, do Ministério dos Transportes,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n ll 2.844, do 1997, de autoria
do Deputado CUNHA BUENO.

Aviso 1. 084jIIF ,

de
21 ...11-97,
do
Ministério
da
Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n l 2.587, de 1997, de autoria
dos Deputados PAULO PAIM e ARLINDO CHINAGLIA.

Aviso n' 1.090jllF,

de
21.11.97,
do
Ministério
da
Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n ll 2.834, de 1997, de autoria
do Deputado CUNHA BUENO.

Aviso n' 1. 091jIIF ,

de
21.11.97,
do
Ministério
da
Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre os quesitoR
constantes do RI n ll 2.858, de 1997, de autoria
do Deputado CUNHA BUENO.

Aviso n' 1.092j11F,

de
21.11-.97,
do
Ministério
da
Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nlt 2.900, de-1997, de autoria
do Deputac;lo IVAN VALENTE.

Aviso .n' 1.093j11F,

de
21.11.97,
do
Ministério
da
Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nO 2.905, de 1997, de autoria
do Deputado VALDECI OLIVEIRA.

Aviso n'. 1.095j11F,

de
21.11.97,
do
Ministério
da
Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n ll 2.915, de 1997, de autori~
da Deputada cIDINHA CAMPOS.

do Deputado CUNHA BUENO.
Aviso n' 1.839jMJ,

de
14.11.97,
do
Ministério
da
prestando esclarecimentos sobre os
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Justiça,
quesitos

constantes do RI nO 2.720, de 1997, de autoria
do Deputado CUNHA BUENO.

Aviso n' 1.844/11J,

de
14.11.97,
do
Ministério
da
Justiça,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nO: 2.776 I de 1997 I de autoria
do Deputado ODELHO LEÃO.

Aviso n' 002/IIECAP, de 17.11.97, do Ministério Extraordinário de
Política Fundiária, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n. 2.948,
de 1997,
de autoria do Deputado ARLINDO
CHINAGLIA.
Aviso n' 311/MME,

Aviso nO 312/MME,

de 17.11.97, do Ministério de Minas e Energia,
prestando esclarecimentos sobre 08 quesitos
constantes do RI n ll 2.846, de 1997, de autoria
do Deputado CUNHA BUENO.

de 17.11.97, do Ministério de Minas e Energia,
prestando

esclarecimentos

.

sobre

os

quesitos

~~n~;:~:~od~~i~~ ;ÍgÁ~' de 1997, de autoria,
Aviso na 313/MME,

de 17.11.97, do Ministério de Minas e Energia,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nO 2.839, de 1997, de autoria
do Deputado CUNHA BUENO.

Aviso n Q 314/MME,

de 17.11.97, do Ministério de Minas e Energia,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nO 2.856, de 1997, de autoria
do Deputado CUNHA BUENO. '

Aviso nO 327-A3.1/
MEx,

Aviso n ll 056,

Aviso n ll 179/Minc,

de
17 .11. 97 ,
do
Ministério
do
Exército,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nO 2.840, de 1997, de autoria
do Deputado CUNHA BUENO.
de 18.11.97, do Ministério Extraordinário dali
Esportes, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos
constantes
dos
Requerimentos
de
Informação nlls 2.847, de 1997, de autoria do
Deputado CUNHA BUENO e 2.949. de 1997, de
autoria do Deputado ARLINDO CHINAGLIA.
de
18.11.97,
do
Ministério
da
Cultura,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nO 2.894, de 1997, de autoria
do Deputado MATHEUS SCHIMIDT.

Aviso n' 089/GM-7/
407,

de 24.11.97, do Ministério da Aeronáutica,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n R 2.898, de 1997, de autoria
do Deputado MAURíCIO REQUIAo.

A"ll'iso n' 273jHC,

de 25.11.97, do Ministério das Comunicações,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n l 2.867, de 1997, de autoria
do Deputado JORGE TADEU l!DDALEN.

Aviso n' 275/11C,

de 25.11.97, do Ministério das Comunicações: ,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos
'constantes do RI n l 2.866, de 1997, de autoria
d9 Deputado CUNHA BUENO.

de 25.11.97,
do Ministé.io. da Cil\pci!, e
Tecnologia, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constan~es do RI n' 2.944, de ·1997,
de autoria do Deputado ARLINDO CHINAGLIA.

Aviso n ll 387,

de 18.11.97, do Ministério da Agricultura e do
Abastecimento, prestando esclarecimentos sobre
os quesitos constantes do RI n ll 2.773, ds
1997, de autoria da Deputada MARIA LAURA.

Oficio' nO 619/MPO,

de 18:11.97, do Ministério do P1anejaraento 's
orçamento, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI nlt 2.719, de 1997,
de autoria do Deputado CUNHA BUENO.

Oficio MCT/508,

Oficio n' 620/MPO,

de 18.11. 97, do lIinistério do PlaJiej amento e
Orçamento, prestando esclarecimentos sobre 08
quesitos constantes do RI n R 2.747, de 1997,
de autoria do Deputado PAULO MOURAo.

26.11.97,
do
Ministério
da
Cultura,
Oficio n' 113/Minc, de
prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n ll 2.913, de 1997, de autoria
do Deputado RElVA MOREIRA.

Aviso n ll 318fMME,

de 19.11.97, do Ministério de Minas e Energia,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n ll 2.857, de 1997, de autoria
do Deputado CUNHA BUENO.

Aviso n' 1. 529/11S ,

de 26.11. 97, do Ministério da Sal1de, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI n R 2.606, de 1997, de autoria do
Deputado LUIZ ALBERTO.

Oficio n ll 136,

de 20.11.97, do Ministério Extraordinário de
Politica Fundiária, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n ll 2.845,
de 1997, de autoria do Deputado CUNHA BUENO.

Aviso n' 1. 530/llS,

de 26.11.97, do Ministério da Sal1de, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI n I
2.810, de 1997, de autoria da
COMISsAo
DE
FISCALIZAçAo
FINANCEIRA
E
CONTROLE.

Aviso n' 257jMTb,

de
20.11.97,
do
Ministério
do
Trabalho,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n R 2.843, de 1997, de autoria
do Deputado CUNHA BUENO.

Aviso n' 1.534/11S,

de 26.1~.97, do Ministério da Saúde, prestando
esclarecimentos sobre os qusaitos constantes
do RI n R 2.700, de 1997, de autoria da
COMISSÃO
DE
FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA
E
CONTROLE.

Aviso n ll 268/MC,

Aviso n ll 508fMEC,

Oficio n' 628/MPO,

de 20.11.97, do Ministério das Comunicaç6es,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nlt 2.786, de 1997, de autoria
do Deputado CUNHA BUENO.
de 20.11.97, do Ministério da Educação e do
Desporto, prestando
esclarecimentos
sobre
os quesitos constantes do RI n l
2.923, de
1997 ,
de
autoria
do
Deputado
LEõNIDAS
CRISTINO.

de 20.11.97, do Ministério do PlanejallBnto e
Orçamento, prestando esclarecimentos sobre 08
quesitos constantes do RI n l 2.710, de 1997,
de autoria do Deputado CUNHA BUENO.

Aviso n l 1. 621-SDPAR/
de 26.11.97, da Casa Civil da presidência da
C. civil ,
Reptlblica que envia cópia do Aviso n' 1.0.19,
de
27.10.97,
do
Ministério
da
Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre a Indicação n ll
805, de 1997, de autoria do Deputado FEU ROSA.
Aviso n ll 1. 622-SDPAR/
de 26.11.97, da Casa Civil da Presidência da
c.civil,
República que envia cópia do Aviso n li 1.475,
de 29.10.97, do Ministério da Sal1de, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação nlt 828, de
1997, de autoria do Depptado C~DDIO CHAVEB.
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Aviso nl! 1. 623-SUPAR/
de 26. J.1. 97, d~ Casa civil da Presidência da
Rep1lblica que envia cópia do Aviso n' J.. 798,
de
04. H. 97 ,
do
Ministério
da
Justiça
prestando esclarecimentos sobre a Indicação n:
~~I~O. J.997 , de autoria do Deputado SJ!RGIO

c.civil,

Aviso n° 1. 624-SUPAR/
C. civil ,
de 26. H. 97, da Casa civil da Presidência da
Rep1UJlica que envia cópia do Aviso n- 1.022,
de
27. J.O. 97 ,
do
Ministério
da
Fazenda

Oficio n' 636/MPO,

de 27.11.97, do Ministério do Planej amento e
Orçamento, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n ll 2.706, de 1997,
de autoria do Deputado CUNHA BUENO.

Oficio n' 637/MPO,

de 27.11.97, do Ministério do Planej amento e
Orçamento, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n ll 2.865, de 1997,
de autoria do Deputado CUNHA BUENO.

Oficio n ll 638jMPO,

de 27.11.97, do Ministério do Planej amenta e
orçamento, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n ll 2.992, de 1997,
de autoria do Deputado CUNHA BUENO.

Aviso n' L H2/ME' ,

de
27.11.97,
do
Ministério
da
Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n ll 2.977, de 1997, de autoria
do Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ

Oficio n' 202/IIEC,

de 28.11.97, do Ministério da Educação e do
Desporto, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n ll 2.416, de autoria
do Deputado LINDBERG FARIAS.

'Oficio n' 203/MEC,

de 28.11.97, do Ministério da Educação e do
Desporto, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n 11 2.663, de 1997,
de autoria do Deputado LINDBERG FARIAS.

Oficio n' 204/IIEC,

de 28. H. 97 , do Ministério da Educação e do
Desporto, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI na 2.872, de 1997,
de autoria do Deputado CHICO VIGILANTE.

Ofício n ll 205/MEC,

de 28.11.97, do Ministério da Educação e do
Desporto, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n ll 2.885, de 1997,
de autoria do Deputado ANTONIO JORGE.

Oficio n' 206/IIEC,

de 28. J.1. 97 , do Ministério da Educação e do
Desporto, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI na 2.884, de 1997,
de autoria do Deputado ANTONIO JÓRGE.
.

Aviso n' 263jMTb,

de
28.11.97,
do Ministério
do
Trabalho,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n ll 2.979, de 1997, de autoria
do Deputado INÁCIO ARRUDA.

Oficio n' 890,

de 28.11.97, da Secretaria de Comunicação
Social d~ Presidência da Repl1blica, prestando
sobre os que.sitos constantes
do RI n ll 3.027, de 1997, de autoria do
Deputado CUNHA BUENO.

prestando esclarecimentos sobre a Indicaçâo n:

894, de
NETTO.

J.997,

de autoria do Deputado MALULY

c.civil, J.. 625-SUPAR~e 26. H. 97, da Casa civil da Presid6ncia da
Aviso n ll

Rep1lbJ.ica que envia cópia do Oficio n' J.28, de
30. J.O. 97 ,
do Ministério ExtraordinArio de
Política Fundiária, prestando esclareci.entos
sobre a Indicação n' 899, de J.997 , de autoria
do Deputado GONZAGA PATRIOTA.

Aviso nl!
c.civil, 1. 626-SUPAR~e 26. H. 97, da Casa civil da Presidência da
Rep1lblica que envia cópia dos MelllOrandos n' s
65J. e 663, de 2J. e 29.J.0.97, da Casa Militar
da
Presidência
da
República,
coa
08
esclarecimentos do Estado-Maior dali Forças
Armadas e do Ministério da Marinha sobre a
Indicação n' 972, de J.997 , de autoria do
Deputado AIRTON DIPP.
Aviso n ll
c.civil,

J..627-SUPAR~e

26.J.1.97 , da Casa civil da Presidência da
J
República que .envia cópia do Aviso n- 16, de
H. H. 97 ,
do
Ministério
das
Ralaçoes
Exteriores, prestando esclarecimentos sobre a
Indicação n ll 980, ,de 1997, de autoria da
COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA
NACIONAL.
.

Aviso na
c.civil, 20 628-SUPAR~e 26. J.2o 97, da Casa civil da Presidência da
RepUblica que envia cópia do Aviso n' J.68, de
32oJ.0.97, do Ministério. da cultura, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação n· 985, de
J.997 , de autoria do Deputado SÉRGIO CARNEIRO.
Aviso n ll
c.civil,

A'Viso nl!

c.civil,

J..629-SUPAR~e

26.H.97, da Casa Civil da Presidência da
RepUblica que envia cópia do Aviso n' 180, de
J.8. J.2o 97, do Ministério da Cultura, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação n· 998, de
J.997, de autoria do Deputado JOÃO FASSARELLA.

J..630-SUPAR~e

26. n. 97, da Casa civil da. Presidência da
RepUblica que envia cópia do Aviso n' 234, de
29.J.0.97, do Ministério do TrabaJ.ho, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação n· 1.009, de
J.997 ,
de
autoria
da
Deputada
DALILA
FIGUEIREDO.

Oficio n' 035/MICT, de 27. H. 97, do Ministério da Inddstria, do
Comércio
e.
do
TUrisllO,
prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI n' 2.976, de J.997 , de autoria do
Deputado IVAN VALENTE.
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esclarec~mentos

Aviso n' LJ.35/MP,

de
28.J.l.97,
do
Ministério
da
Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI na 2.980, de 1997, de autoria
do Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ.

Aviso na 1.142/MF,

de
28.11.97,
do
Ministério
da
Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI na 2.911, de 1997, de autoria
do Deputado VALDEMAR COSTA NETO.

Aviso n ll 1.145/MF,

de
28.11'.97,
do
Ministério
da.
Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nA 2.822, de 1997, de autoria
da Deputada CIDINHA CAMPOS.

Oficio n' 634JMPO,

de 27. J.2o 97, do Ministério do Planej 91ênto e
orçamento, prestando esclarecimentos sobre 08
quesitos constantes do RI n· 2.909, de 1997,
de auforia da Deputada TELHA DE SOUZA.

Aviso na 1.146/MF,

de
28.11.97,
do
Ministério
da
Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI na 2.891, de 1997, de autoria
do Deputado FREIRE JÚNIOR.

Oficio n' 635/MPO,

de 27. J.2o 97, do Ministério do Planej amento e
Orçamento, prestando esclarecimento~ sobre os
quesitos constantes do RI n· 2.465, de 1997,
de autoria do Deputado JOSÉ MAURíCIO.

Aviso na 1.537/MS,

de 28.11:97, do Ministério da Sa1ide, prestando
esclarec~mentos sobre os quesitos constantes
do RI n ll 2.893, de 1997, de autoria do
Deputado ALEXANDRE CARDOSO.
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COMISSÕES
DISTRIBUIÇÕESOE PROJETO
COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
O Deputado GERMANO RIGOTTO, Presidente
desta Comissão, fez a seguinte:
Distribuição nll 1198
Em 25-3-98

Ao Deputado ARNALDO MADEIRA
Projeto de Lei nº 3.901/97 - do Poder Executivo - que Rinstitui taxa de licenciamento, controle e
fiscalização de materiais nucleares e radioativos e
suas instalaçõesR.
Projeto de Lei nº 4.181/98 - do Poder Executivo (MSC n!! 229/98) - que Raltera o Anexo 11I da Lei
nº 9.442, de 14 de março de 1997, que dispõe sobre
a tabela de cálculo da Gratificação de Condição Especial de Trabalho - GCETR.
Ao Deputado AUGUSTO VIVEIROS
Projeto de Lei n!! 558-A/95 - do Sr. Sérgio
Arouca - que Rdispõe sobre a criação do programa
de apoio e assistência médico-social domiciliar a pacientes crônicos, atendidos pelo Sistema Único de
Saúde e dá outras providênciasR.
Ao Deputado BASíuo VILLANI
Projeto de Lei n!! 4.118/98 - do Sr. Adhemar de
Barros Filho - que "restabelece a disciplina da imunidade de instituições de educação ou de assistência
social estabelecida pelo Código Tributário NacionalR.
Ao Deputado DELFIM NETTO
Projeto de Lei n!! 2.886-8/97 - do Sr. Gerson Pe:res - que Rdispõe sobre a ligação rodoviária no Plano
Nacional de Viação, no extremo norte, nos Estados do
Pará e Maranhão, e dá outras providências".
Ao Deputado FELlX MENDONÇA
Projeto de Lei n2 2.581-A/96 - do Sr. Serafim
Venzon - que "dispõe sobre a não subordinação dos
Conselhos de Fiscalização Profissional à Jurisdição
do Tribunal de Contas da UniãoR.
Ao Deputado FERNANDO RIBAS CARU
Projeto de Lei nº 922-A/95 - do Sr. Osvaldo
Biolchi - que Rdestina a renda líquida de um teste do
concurso denominado SUPER-SENA à Federação
das Misericórdias do Brasil e determina outras providências".
Projeto de Lei n!! 2.304-A/96 - do Sr. Maurício
Requião - que Rcria área de livre comércio no Município de Guaíra, no Estado do Paraná, e dá outras
providências."
Ao Deputado FETTER JÚNIOR
Projeto de Lei nº 3.004/97 - do Sr. Augusto
Viveiros - que Rdispõe sobre a cessão a terceiros
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de crédito contra empresa administradora de cartão
de créditoR.
Projeto de Decreto Legislativo nº 631/98 - do
Sr. Gonzaga Patriota - que Rdispõe sobre a realização de plebiscito para a criação do Estado do Rio
São Francisco·.
Projeto de Lei Complementar n!! 221/98 - do
Sr. Germano Rigotto - que Rdá nova redação ao inci- .
so VIII do art. 32 da Lei Complementar n!! 87, de
1996 e insere o § 7º ao artigo 20 e § 92 ao artigo 21
da mesma Lei Complementar".
Ao Deputado FRANCISCO HORTA
Projeto de Lei n2 4.086/98 - do Sr. Enio Bacci que Rproít?e gastos com recursos públicos em propaganda oficial do Governo, nas emissoras de televisão de todo o PaísR.
Ao Deputado GONZAGA MaTA
Projeto de Lei nº 3.885/97 - do Sr. Cunha Bueno - que "estabelece prazo mínimo de 90 dias para
a permanência no País qe capitais oriundos do exterior".
Projeto de Lei n2 4.064/98 - do Sr. Marcos Vinicius de Campos - que Rdispõe sobre a obrigatoriedade de as instituições financeiras bancárias demonstrarem, nos extratos de movimentação de seus
clientes, todos os encargos, despesas e taxas, e dá
outras providências".
Projeto de Lei nº 4.219/98 - do Sr. Wagner
Rossi - que Restabelece a responsabilidade mínima
e compulsória dos Bancos Comerciais em relação
aos cheques fornecidos a seus correntistasR.
Ao Deputado JOSÉ CARLOS VIEIRA
Projeto de Lei nl! 4.152198' - do Sr. Valdir Colatto
- que Rconcede noventa dias para as pessoas físicas
e jurídicas, intimadas por omissão ou atraso na entrega das. declarações de rendimentos, regularizem
sua situação sem agravamento da penalidadeR.
Ao Deputado JÚLIO CÉSAR
Projeto de Resolução n!! 153197 - do Sr. José
Carlos Vieira e outros que Rinstitui Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar as transações dos bancos oficiais, fundos 'oficiais e· demais
órgãos públicos com a empresa Encol S.A e suas
subsidiárias R.
Ao Deputado LUIZ CARLOS HAULY
Projeto de Lei n2 2.177-A/96 - do Sr. Wigberto
Tartuce - que Rdispõe sóbre a criação de centros de
lazE::r para a terceira idadeR.
Ao Deputado MAX ROSENMANN
Projeto de Lei nº 1.735-A/96 - do Sr. Maurício
Requião - que cria a Zona de Livre Comércio do Mu-
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nicípio d~ Foz do Iguaçu,- Estado do Paraná, e dá
outras providências". '
Ao Deputado MESSIAS GÓiS
Projeto de Lei nº 4.075/98 - do Sr. Edison Andrino
- que cria "estabelece limite para os juros de financiamentos habitacionais da carteira hipotecária, no âmbito
do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo".
Ao Deputado PEDRO NOVAIS
Projeto de Lei oS! 4.171/98 - do Sr. Colbert Martins - que "dispõe sobre isenção do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI) nas aquisições de automóveis feitas pelas auto-escolas".
Ao Deputado ROBERTO BRANT
Projeto de Lei nS! 2.797-A/97 - do Sr. Edinho
Bez - que "altera a Lei Complementar nº 8, de 3 de
dezembro de 1970, que institui o Programa de Formação de Patr;mônio do Servidor Público -, PASEP,
estabelecendo novos critérios de contribuições."
Ao Deputado SAULO QUEIROZ
Projeto de Lei nº 3.916/97 - do Sr. Luiz Roberto Ponte - que "dispõe sobre o reajuste das obrigações pecuniárias oriundas da captação e da aplicação de recursos no âmbito do sistema Financeiro da
Habitação (SFH), do Sistema F-inanceiro de Saneamento (FS) e do Sistema de Financiamento Imobiliário (SFI), e nos débitos resultantes de decisões judiciais, e dá outras providências".
Projeto de Lei nº 3.926/97 - do Sr. Ricardo Izar
- que "estabelece indexador para caderneta de popupança e dá outras providências".
Ao Deputado SILVIO TORRES
Projeto de Lei nº 2.849-A/97 - do Sr. Paes
Landim - que "faculta a contribuição voluntária dos
alunos dos estabelecimentos oficiais de ensino superior e dá outras providências·.
Ao Deputado VANIO DOS SANTOS
Projeto de Lei nº 4.054/98 - do Sr. Marconi PeriUo - que "altera dispositivo da Lei nS! 8.661, de 2 de
junho de 1993, que trata de incentivos fiscais para
capacitação tecnolpogica da indústria e da agropecuária".
Ao Deputado ZAIRE REZENDE
Projeto de Lei nº 3.956/97 - do Sr. Hugo Biehl
- que "altera a Lei nS! 8.8.870, de 15 de abril de
1994, para acrescentar novos §§ 1º e 2S! aÓ art. 25,
dispondo sobre a compensação de créditos resultantes da contribuição do produtor rural devida à
seguridade social".
Sala da Comissão, 25 de março de 1998. Maria Linda Magalhães, Secretária.
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COMISSÃO ESPECIAL
Destinada a proferir parecer à proposta de Emenda à Constituiçãd n Sl 383A, de 1996, que "dá no redação ao art. 23
e seu parágrafo único do ato das disposições constitucionais transitórias". (Censor
Federal)
O Deputado ALDIR CABRAL, Presidente da
Comissão Especial; fez a seguinte
Distribuição nS! 1/98
Em 25-3-98
Ao Senhor Deputado SEBASTIÃO MADEIRA
Proposta de Emenda à Constituição nº 383-A,
de 1996, do Sr. Benedito Domingos e ,outros, que
"dá nova redação ao caput e ao parágrafo único do
artigo 23 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias".
Sala da Comissão, 25 de março de 1998. Heloisa Pedrosa Diniz, Secretária.
REDISTRIBUiÇÃO DE PROJETO
COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
O Deputado GERMANO RIGOrrO, Presidente
desta Comissão, fez a seguinte:
Redistribuição nº 2198
25-3-98
Ao Deputado BASíLIO VILLANI
Projeto de Lei nº 3.662-A/97 - do Sr. Carlos
Nelson - que "dispõe sobre a redação de benefíciários finais de programas habitacionais financiados
com recursos públicos".
Ao Deputado LUIZ CARLOS HAULY
Projeto de Lei nS! 3.472-A/97 - do Sr. Paulo
Lustosa -:- que "concede às microempresas gratuidade de custas e emolumentos cartorários e isenção
do Imposto sobre Operações Financeiras - IOF nas
operações que especifica".
Ao Deputado VANIO DOS SANTOS
Projeto' de Lei nº 3.287/97 -' do Sr. Feu
Rosa - que "concede isenção às saídas e ao
transporte de produtos alimentícios com destino
a entidades, associações e fundações ~em fins
lucrativos e a sua porterior distribuição a pessoas
carentes".
Sala da Comissão, 25 de março de 1998. Maria Linda Magalhães, Secretária.

(Biênio 1997/98)
Presidente:
MICHEL TEMER - PMDBlSP

111 VIce-Presidente:
HERÁCLITO FORTES - PFUPI
2l! Vice-Presidente:
SEVERINO CAVALCANTI- PPBlPE

111 secretário:
UBIRATAN AGUIAR - PSDBlCE
2l! secretário:
NELSON TRAD - PTBIMS
31 secretário:
PAULO PAIM - PTIRS
4!l secretário:
EFRAIM MORAIS - PFUPB

PARTIDOS, BLOCOS E RESPECTIVAS BANCADAS
BLOCO PARLAMENTAR
PFL
Uder: INOC~NCIOOLIVEIRA
Vlce-Uderes
José Carlos Aleluia (1 2 Vice)
José santana de Vasconcellos
Abelardo Lupion
Lima Netto
Álvaro Gaudêncio Neto
Marilu Guimarães
Antônio dos Santos
Mendonça Filho
Antônio Geraldo
Mussa Dernes
Aracely de Paula
Ney Lopes
Benedito de Lira
Osório Adriano
Carlos Melles
Paes Landim
César Bandeira
Paulo Bomhausen
Corauci Sobrinho
Paulo Gouvêa
Darci Coelho
Roberto Araújo
Euler Ribeiro
Robson Tuma
Francisco Horta
Vilma Rocha
José Lourenço
Wemer Wanderer
Bloco (PMDB,PSD,PSL,PRONA)
Uder: GEDDEL VIEIRA LIMA
Vlce-Uderes:
NeifJabur
Wagner Rossi (1 2 Vice)
Pedro Novais
Confúcio Moura
Darcísio Perondi
Pinheiro Landim
Regina Lino
Edinho Bez
Ricardo Rique
Femando Diniz
Roberto Valadão
Gonzaga Mota
Rubens Cosac
José Chaves
José Luiz Clerot
Simara Ellery
Lídia Quinan
Tetê Bezerra
Luis Roberto Ponte
Maria Elvira
PSDB
Uder: AÉCIO NEVES
Vlce-Lfderes:
Salvador Zimbaldi
Arnaldo Madeira (1 2 Vice)
Narcio Rodrigues
Adroaldo Streck
Nelson Otoch
Jovair Arantes
Osmânio Pereira
. Rommel Feij6
Yeda Crusius
José Thomaz Nonô
Candinho Mattos
Femando Torres
Mario Negromonte
Pedro Henry
José Aníbal
Feu Rosa
Silvio Torres
A1zira Éwerton
Welson Gasparini
Marconi Perillo
Luiz Piauhylino
Nicias Ribeiro
Fátima Pelaes
Sebastião Madeira

Suplentes de secretário:
12 JOSÉ MAURíCIO- PDT/RJ

2!! WAGNER SALUSTIANO - PPBlSP

32 ZÉ GOMES DA ROCHA - PMDBlGO

42 LUCIANO CASTRO - PSDB/RR

Bloco (PT,PDT,PCdoB)
Uder: ALDO ARANTES
Vice-Lfderes:
Alcides Modesto
Ênio Bacci
Euripedes Miranda
Femando Ferro
Fernando Zuppo
Giovanni Queiroz
Humberto Costa
Jandira Feghali
Jaques Wagner
João Fassarella
José Genoíno

Luciano Zica
Luiz Eduardo Greenhalgh
Luiz Gushiken
Marcelo Dada
. Marta Suplicy
Matheus Schmidt
Miguel Rossetto
Milton Temer
Miro Teixeira
Neiva Moreira
Sérgio Miranda
PPB
Uder: ODELMO LEÃO

Vice-Uderes:
Gerson Peres (1!! Vice)
Arnaldo Faria de Sá
Ibrahim Abi-Ackel
Laprovita Vieira
Wigberto Tartuce
Roberto Balestra
Jair Soares
Eraldo Trindade
Benedito Domingos
Jofran Frejat

João Mendes
Valdenor Guedes
Ricardo Barros
Alcione Athayde
Robério Araújo
Benedito Guimarães
Romal Anízio
Lamartine Posella
José Janene
José Linhares

PTB
Uder: PAULO HESLANDER
Vlce-Lfderes:
Duilio Pisaneschi (1 2 Vice)
Arlindo Vargas
Maria Valadão

José Qpimbra
José,Borba
Félix Meridonça

PSB
Uder: ALEXANDRE CARDOSO
Vlce-Uderes:
Pedro Valadares (1 2 Vice)
Vicente André Gomes

Ricardo Heráclio

PL
Lfder: VALDEMAR COSTA NETO
Vice-Lfderes:
Luiz Buaiz (1!! Vice)
Eujácio Simões

Pedro Canedo

Parágrafo 42,art. 92.., RI

UDERANÇA DO GOVERNO

PPS

Uder: Luís EDUARDO MAGALHÃES

PMN
Repr.: BOSCO FRANCA
PV
Repr.: FERNANDO Gi\BEIRA

Vlce-Lrderes:
Elton Rohnelt (1 2 VICe)
Sandro MabeI
Rodrigues Palma

Paudemey Avelino
Ronaldo Cezar Coelho

COMISSÕES PERMANENTES
COMISSÃO DE AGRICULTURA
E POLrTICA RURAL
Presidente: Roberto Balestra - PPBlGO
12 Vice-Presidente: Dilceu Sperafico - PPBlPR
21 Vice-Prestdente: Etevalda Grassi de Menezes - PMDBlES
3!l Vice-Presidente: Nelson MarquezeUi - PTBlSP

Titulares

PTB
Arlindo Vargas
NãISOri"Marquezãlli

ChicQ da Princesa
MunTo Domingos
PSB

1 vaga

1 vaga

Suplentes
PFL

Abelardo Lupion
Adauto Pereira
Alexandre Ceranto
Antônio Jorge
Betinho Rosado
Carlos Melles
Elton Rohnelt
Jaime Fernandes
Roberto Fontes
Roberto Pe5SÕa
Valdomiro Meger

Yielinton Fagundes
Antonio Ueno
Benedito de Lira
Dolores Nunes
Hugo Rodrigues da Cunha
Jonival Lucas
José Rocha
Lael Varella
Luiz Braga
Messias Góis
saulo Queiroz
Werner Wanderer

PSOB
B.Sá
Ezidio Pinheiro
Giovanni Queiroz (PDT)
Odaísa Fernandes
Odmo Balbinotti
OIávio Rocha
Orcino Gonçalves (PMDB)
Ronaldo Santos
1 vaga

Adelson Ribeiro
Dilso SperaflCO
Maurício Campos
6 vagas

Eujácio Simões
PPS

Gervásio Oliveira (PDn

Félix Mendonça (PTB)
PSO

José Costa

Zé Gomes da Rocha

Secretário: Moizes Lobo da Cunha
Telefones: 318-691616978/6979/6981

COMISSÃO DA AMAZÔNIA E DE
DESENVQLVIMENTO REGIONAL
Presidente: Paulo Rocha - PTIPA
11 Vice-Presidente: Socorro Gomes - PCdoBlPA
22 Vice-Presidente: Benedito Guimarães - PPBlPA
3 2 Vic~Presídente: Antônio Joaquim - PSDBlMT

Titulares

Suplentes
PFL

Bloco (PMOB, PRONA)
Adelson Salvador
Carlos Mendes
Etevalda Grassi de M~ezes
Ivandro Cunha Uma
Moacir Micheletto
Nelson Harter
Oscar Goldoni
Roberto Paulino
Valdir Colatto

Armando Abmo
Cleonâncio Fonseca
Maria Elvira
Mauro Lopes
Saraiva Felipe
Silas Brasileiro
Wilson Cignachi
2 vagas

Átila Lins
Dolores Nunes
Jaime Martins
Osmir Lima
Vilmar Rocha

Elton Rohnelt
João Ribeiro
NanSouza
Sarney Filho
Sérgio Barcellos
PSOB

Anivaldo Vale
Antônio Fe1jão
Antônio"joaquirn
Hilário Coimbra
Salomão Cruz

Fátima Pelaes
Moisés Bennesby
3 vagas

Bloco (PMOB, PRONA)
PPB

Augusto Nardes
Dilceu Sperafico
Hugo Biehl
Mário Cavallazzi
Nelson Meurer
Osvaldo Reis
Roberto Balestra
Wagner do Nascimento

Ari Magalhães
Enivaldo Ribeiro
Fetter Júnior
JoãoTota
José Rezende
3 vagas

Bloco (PT, POT, PCdoB)
Adão Pretto
Alcides Modesto
Carlos Cardinal
EnioBacci
Geraldo Pastana
João Fassarella
Luiz Mainardi
Waldomiro Fioravante

PL

Fernando Zuppo
João Coser
José Pimentel
Padre Roque
Valdeci OIiv6:ra
3 vagas

Elcione Barbalho
Freire Júniór
Mário Martins
Teté Bezerra

Asdrúbal Bentes
João Henrique
José Priante
1 vaga
PPB

Benedito Guimarães
Célia Mendes
Luis Barbosa
Valdenor Guedes

Davi Alves Silva
Luiz Fernando
Robério Araújo
Wigberto Tartuce

Bloco (PT, POT, PCdoB)
Geraldopastana
Gilney Viana
Paulo Roc:ha
Socorro Gomes

Eurípedes Miranda
Gervásio Oliveira
José Pimentel
Luciano Zica

PTB
Francisco Rodrigues

1 vaga

PSB

Bloco (pT, PDT, PCdoB)

1 vaga

1 vaga

PL
Moisés Lipnik

Welinton Fagundes

Secretário: Tercio Mendonça Vila
Telefones: 318·69981318-6999 e 318·6970

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
Presidente: Arolde de Oliveira - PFLlRJ
12 Vice-Presidente: Vic Pires Franco - PFLlPA
22 Vice-Presidente: Carlos Alberto - PSD8IRN
3!l Vice-Presidente: Pedro lrujo - PMD8IBA

Titulares

Aníbal Gomes (PSDB)
Dércio Knop
Eurfpedes Miranda
Inácio Arruda
João Paulo
Sérgio Miranda
Tilden Santiago
Walter Pinheiro
Murilo Domingos
PSB
JoséPinotti

Antonio dos Santos
Aracely de Paula
Belinho Rosado
Jaime Martins
José Jorge
Leur Lomanto
Mendonça Filho
Pauderney Avelino
Paulo Bornhausen
Paulo Lima
Sérgio Barcellos
PSDB
Antonio Carlos Pannunzio
Arnon Bezerra

B.Sá
Eduardo Coelho
Itamar Serpa
Marconi Perillo
Nelson Otoch
Odílio Balbinotti
Tuga Angerarni
Bloco (PMDB, PRO NA)

Carlos Apolinário
Hélio Rosas
João Thomé Mestrinho
José Priante
Marcelo Barbieri
Pedro lrujo
Roberto Valadão
Udson Bandeira
Wagner Rossi

AntOnio Brasil
Dejandir Dalpasquale
Moacir Micheletto
Neuto de Conto
5 vagas

Antônio Joaquim Araújo

Welinton Fagundes
PPS

Colbert Martins

Leônidas Cristino
PSD

Marquinho Chedid

José Costa

Secretária: Maria Ivone do Espírito Santo
Telefones: 318-6906 a 6908
Fax: 318-2143

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO
Presidente: José Aníbal- PSD8ISP
12 Vice-"Presidente: Nelson Otoch - PSD8ICE
22 Vice-Presidente: Magno Bacelar - PFLIMA
32 Vice-Presidente: Sílvio Pessoa - PMDSlPE

TItulares

Suplentes
PFL

Antonio dos Santos
Augusto Farias
Benedito de Lira
Darci Coelho
Jairo Carneiro
Magno Bacelar
Mussa Demes
Ney Lopes
Raul Belém
RoIand Lavigne
Vilmar Rocha

Átila Lins
Ciro Nogueira
Cláudio Cajado
Couraci Sobrinho
Jairo Azi
Maluly Netto
Osmir Lima
Paes Landim
Paulo Gouvêa
Rubem Medina
Vanessa Felippe
PSDB

PPB
Aávio Derzi
João Iensen
José Janene
Laprovita Vieira
Pinheiro Landim (PMDB)
Ricardo Barros
Roberto Campos
Wigberto Tartuce

1 vaga
PL

PFL

Alberto Goldman
Carlos Alberto
João Almeida
José de Abreu
Koyu lha
Luiz Piauhylino
MarçaJ Filho
Nelson Marchezan
Salvador Zimbaldi

Philemon Rodrigues
Rodrigues Palma

1 vaga

Suplentes

Arolde de Oliveira
César Bandeira
Corauci Sobrinho
José Mendonça Bezerra
José Rocha
Luiz Moreira
Maluly Netto
Paulo Cordeiro
Raimundo Santos
Vanessa Felippe
Vic Pires Franco

Esther Grossi
Fernando Lopes
Ivan Valente
Jaques Wagner
Luciano Zica
Pedro Wilson
2 vagas

Cunha Bueno
Gérson Peres
Júlio Redecker
Nelson Meurer
Valdenor Guedes
3 vagas

Aloysio Nunes Ferreira
A1zira Êwerton
EdsonSílva
José Aníbal
Luiz Máximo
Marconi Perillo
Nelson Otoch
Nestor Duarte
Vicente Arruda
ZuJaiê Cobra

Bonifácio de Andrada
Franco Montoro
João Leão
José Thomaz Nond
Luiz Piauhylino
Marçal Filho
Max Rosenmann
Moisés Bennesby
Nicias Ribeiro
Salvador Zimbaldi

Bloco (PMDB,PRONA)

PSDB

Ivandro Cunha Lima
Jorge Wilson
NeifJabur
Odacir Klein
Pedro lrujo
·Pedro Novais
Roberto Valadão
Wagner Rossi
1 vaga

Asdrub.a1 ,Bentes
Cleonâricio Fonseca
Djalma de Almeida Casar
Femando Diniz
Freire Júnior
Henrique Eduardo Alves
José Luiz Clerot
Rubens Cosac
Sílvio Pessoa
PPB
Adhemar de Barros Filho
AryKara
Emílio Assmar
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Jarbas Lima
José Rezende
Prisco Viana

Benedito Domingos
Jair Bolsonaro
Jair Soares
João Mendes
Luis Barbosa
Ricardo Barros
Wigberto Tartuce
1 vaga

Bloco (PT,PDT, PCdoB)
Aldo Arantes
Ar1indo Chinagalia
Coriolano Sales
Haroldo Sabóia
José Genofno
José Machado
Lujz Eduardo Greenhalgh
Sílvio Abreu

EnioBacci
Joana Dare
Marcelo Déda
Marta Suplicy
Severino Alves
TeIma de Souza
Vânio dos Santos
WoIney Queiroz
PTB

Rodrigues Palma
Vicente Cascione
PSB
Nilson Gibson

1 vaga
PL

Pedro Canedo

Luiz Buaiz
PPS
CoIbert Martins

Secretário: Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida
Telefones: 318-6922 a 318-6925

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS
Presidente: Silas Brasileiro - PMDBlMG
11 Vice-Presidente: Regina Lino - PMDBlAC
2ll Vice·Presidente: Luciano Pizzatto - PFLJPR
32 Vice-Presidente: Celso Russomanno - PPBlSP

Suplentes

Titulares
PFL
Ciro Nogueira
Laura Carneiro
Luciano Pizzatto
Sarney Filho
Silvemani Santos

Bloco (PMDB, PRONA)
Chicão Brfgido
Paulo Lustosa
Regina Lino
Silas Brasileiro

De Velasco
Freire Júnior
Sandro Mabel
Valdir Colatto
PPB

Celso Russomanno
Cunha Lima
Ricardo Izar
Valdenor Guedes

A1cione Athayde
Fernando Ribas Car1i
Herculano Anghinetti
Ushitaro Karnia

Bloco (PT, PDT, PCdoB)
GilneyViana
Ivan Valente
Jaques Wagner
Sérgio Carneiro

Adão Pretto
Geraldo Pastana
Gervásio Oliveira
Nilmário Miranda
PTB

1 vaga

Duilio Pisaneschi

PSB
Raquel Capiberibe

1 vaga

PV
Fernando Gabeira

Israel Pinheiro
Roberto Jefferson

Antonio Balhmann

Luiz Alberto {PT}
Márcia Marinho
Salomão Cruz
2 vagas

Adelson Ribeiro
Danilo de Castro
Elias Murad
Emerson Olavo Pires
Socorro Gomes (PCdoB)

Aroldo Cedraz
José Carlos Aleluia
Marilu Guimarães
Osório Adriano
Vic Pires Franco

1 vaga

Secretário: Aurenilton Araruna de Almeida
Telefones: 318-6929 a 6935 Fax: 318-~146

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR
Presidente: José Borba - PTBlPR
12 Vice-Presidente: Osvaldo Biolchi - PTEVRS
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Femando Zuppo - PDT/SP

Titulares

Suplentes
PFL

Murilo Pinheiro
Sérgio Barcellos
Sirnara Ellery (PMDB)
Zila Bezerra
1 vaga

Car1os, Magno
Cesar Bandeira
Darci Coelho
Oscar Andrade
Roberto Pessoa

PSDB
Ademir Lucas
Antônio Car10s Pannunzio
Dalila Figueiredo
Ceci Cunha
Osvaldo Biolchi (PTB)
José de Abreu
2 vagas
Raimundo Gomes de Matos
Welson Gasparini
Bloco (PMDB ó PRONA)
Barbosa Neto
Ana Catarina
Antônio Brasil
Car10s Nelson
Henrique Eduardo Alves
José Chaves
Wilson Cignachi
1 vaga

PPB

PTB

João Mendet:>
Simão Sessim
2 vagas

Aécio de Borba
Prisco Viana
Ricardo Izar
1 vaga

Walter Pinheiro (PT)

1 vaga

1 vaga

PL

Bloco (PT, PDT, PedoB)

Fernando Zuppo
Nedson Micheleti
Nílmário Miranda
Valdeci Oliveira

João Paulo
Luiz Eduardo Greenhalgh
Paulo Rocha
1 vaga

Agnelo Queiroz (PCcloB)

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

José Borba

Pedrinho Abrão
PSB

1 vaga

1 vaga

PL

Presidente: Robson Tuma - PFUSP
19 VICe-Presidente: Luiz Braga - PFLlBA
~ VICe-Presidente: Herculano Anghinetti - PPBlMG
3l! VICe-Presidente: AntOnio do Valle - PMDBlMG
Titulares

Eliseu Moura

Suplentes

Pedro Canedo

Secretário: Ronaldo de Oliveira Noronha
Telefones: 318-7071/318-7073 fax: 318-2147

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS
Presidente: Eraldo Trindade - PPBlAP
1g Vice-Presidente: Osmar Leitão - PPBIRJ
~ Vice-Presidente: Luiz Eduardo Greenhalgh - PT/SP
3° Vice-Presidente: Luiz Alberto _ PTIBA
Suplentes
PFL

A1dir Cabral
Carlos Melles
Talvane Albuquerque
Vilmar Rocha
1 vaga

DoIores Nunes
Marilu Guimarães
sameyFilho
2 vagas
PSDB

A1zira Éwerton
AávioArns
José Aníbal
José Thomaz Nonô
Sebastião Madeira

Padre Roque(PT)

Secretário: Mareio Marques de Araujo
Telefone: 318-8285 Fax: 318-2170

PTB

Titulares

1 vaga
PSB

Dalila Figueiredo
'4 vagas

PFL

Hugo Rodrigues da Cunha
Lima Netto
Luiz Braga
Marilu Guimarães
RobsonTuma
Rubem Medina

Adauto Pereira
Arolde de Oliveira
Carlos Melles
José Melo
Manoel Castro
Nan Souza
PSDB

Anivaldo Vale
Moisés Bennesby
Ronaldo cezar Coelho
Wilson campos

Koyu lha
Luiz Carlos Hauly
Renato Johnsson
Sílvio Torres
Veda Crusius

1 v~ga
Bloco (PMDB, PRONA)

Antônio dó Valle
Edison Andrino
Odacir Klein
Paulo RitZel ' ,

Germano Rigotto
Gonzaga Mota
Luís Roberto Ponte
Ricardo Rique
PPB

Bloco (PMDB,PRONA)

De Velasco
Maurício Requião
Nair Xavier Lobo
Roberto VaJadão

Jorge Wilson
Noel de Olíveira
2 vagas
PPB

Eraldo Trindade
Jair Bolsonaro
José Unhares
Osmar Leitão

Delfim Netto
Lamartine Posella
2 vagas

Enivaldo Ribeiro
Herculano Anghinetti
João PizzOlatti
Júlio Redecker

Augusto Nardes
Cunha Lima
Mário Cavallazzi
Paulo Nascimento

Bloco (PT, PDT, PedoB)

Airton Dipp
Marcelo Déda
Marcia Cibilis Viana
1 vaga

Femando Zuppo
Haroldo Sabóia
~9$é Machàdo
Luiz Mainardi
PTB

José Coimbra
Bloco

Femando Lopes
Hélio Bicudo
Luiz Alberto
Luiz Eduardo Greenhalgh

PT, PDT, PCdoB

Antonio Balhmann (PPS)
PSB

Fernando Ferro
Nílmário Miranda
Pedro Wilson
Ricardo Gomyde

Ricardo Heráclio
Secretária: Anamelia Ribeiro Correia de Araujo
Telefones: 318-7024 a 7026 .

1 vaga

Titulares

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

PFL

Presidente: José Jorge - PFUPE
12 Vice-Presidente: Paulo Bornhausen - PFUSC
22 Vice-Presidente: Esther Grossi - PTIRS
3lI Vice-Presidente: Bonifácio de Andrada - PSDBlMG
Titulares

Suplentes
PFL

José Jorge
José Melo
Mauro Fecury
Paes Landim
Paulo Bornhausen
Paulo Lima

Costa Ferreira
Expedito Júnior
Jairo Carneiro
Osvaldo Coelho
Raul Belérn
1 vaga
PSDB

Ademir Lucas
Alexandre Santos
Bonifácio de Andrada
João Faustino
Marisa Serrano

Cipriano Correia
Marcus Vicente
Nelson Marchezan
Odaisa Femandes
Osmânio Pereira

Bloco (PMDB, PRONA)

Albérico Filho
Dejandir Dalpasquale
José Aldemir
Maria Elvira
1 vaga

Suplentes

Djalma de Almeida Cesar
José Luiz Clerot
Lídia Quinan
Nelson Harter
Rita Camata

Augusto VNeiros
Francisco Horta
Júlio César
Luís Eduardo
Manoel Castro
Messias Góis
Osório Adriano
saulo Queiroz

Antônio Geraldo
Benito Gama
Carlos Alberto Campista
João Carlos Bacelar
José Carlos Vieira
Magno Bacelar
Mauro Fecury
Silvernani Santos
PSDB

Arnaldo Madeira
Eduardo Coelho
Luiz Carlos: :.:uly
Max Rosenmann
Roberto Brant
Silvio 70rres
Veda Crusius

Edson Silva
João Almeida
Luciano Castro
Mareio Fortes
Mário Negromonte
Paulo Mourão
Vrttorio Medioli
Bloco (PUDB, PRONA)

Edinho Bez
Germano Rigotto
Gonzaga Mota
Hermes Parcianello
Luís Roberto Ponte
NeifJabur
Pedro Novais

PPB

Eurico Miranda
PedroVves '
Ricardo Gomyde (PCdoB)
Severiano Alves (PDT)
1 vaga

PPB

Augusto Nardes
EmRio Assmar
José Linhares
Márcio Reinaldo Moreira
Wagner do Nascimento

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Esther Grossi
Padre Roque
Pedro Wilson
Wolney Queiroz

Aldo Arantes
Eurípedes Miranda
Paulo Beinardo
1 vaga
PTB

Sebastião Madeira (PSDB)

Darcísio Perondi
Hélio Rosas
Orcino Gonçalves
Paulo Ritzel
Silvio Pessoa
2 vagas

Fernanoo Gonçalves

Ari Magalhães
Delfim Netto
Fernando Ribas Carli
Fetter Júnior
Jurandyr Paixão
Paulo Nascimento

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

BaSílio Villani (PSDB)
Firmo de Castro (PSDB)
Luiz Gushiken
Osmar Leitão (PPB)
Vanio dos Santos
Zaire Rezende (PMDB)

PSB

1 vaga

. Felix Mendonça
Israel Pinheiro

PL

2 vagas
PSB

Eliseu Moura

Secretária: Célia Maria de Oliveira
Telefones: 318-69001690sn01117012

;João' Coiaço

1 vaga

PL
Eujácio Simões

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
Presidente: Germano Rigotto - PMDBlRS
12 Vice-Presidente: Neif Jabur - PMDBlMG
2l! Vice-Presidente: Fetter Júnior - PPBlRS
3lI Vice-Presidente: Júlio César - PFUPI

Coriolano Sales
Fernando Torres (PSDB)
GilneyViana
Miguel Rossetto
Nedson Micheleti
Olávio Rocha (PSDB)
PTB

1 vaga

Alvaro Valle

Felipe Mendes
Herculano Anghinetti
Laprovita Vieira
Roberto Campos
2 vagas

Valdemar Costa Neto
PPS'

Pimentel Gomes
Secretária: Maria Linda Magalhães
Telefones: 318-6960/6989/6955

"

José Augusto

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA
E CONTROLE
Presidehte: Paulo Bernardo - PT/PR
12 VICe-Presidente: Milton Temer - PTIRJ
2!l Vice-Presidente: Márcio Fortes - PSDBlRJ
32 VICe-Presidente: Paulo Bauer - PFUSC

Titulares
PFL

José Mendonça Bezerra
Lima Netto
Paulo Cordeiro
sarney Filho
Ursieino Queiroz
PSDB

Ayrton Xerez
Candinho Mattos
João Leão
Márcio Fortes
RommeJ Feijó

Alexandre santos
Arthur Virgnio
3 vagas

Adroaldo Streck
Antonio Feijão
Dilso Speraflco
Renato Johnsson
Salomão Cruz

Mareio Fortes
Paulo Feijó
3 vagas

Bloco (PMDB, PRONA)

Alceste Almeida
Jorge Tadeu Mudalen (PPB)
Marcos Lima .
1 vaga
PPB

Rávio Derzi
Francisco Silva
Joãolansen
José Janene
Bloco (PT, PDT, PedoB)

Augusto Carvalho (PPS)
Confúcio Moura
João Magalhães
Milton Temer (PT)

Freire Júnior
3 vagas

Fernando Ferro
José Maurício
Luciano Zica
Luiz Alberto

Adylson Motta
Carlos Airton
Dilceu Speraflco
PedroYves

Pedrinho Abrão

1 Vaga

PTB

Vicente Cascione
PSB

1 vaga

1 vaga

Zé Gomes da Rocha

Marquinho Chedid

Secretária: Valda D. S. Lobo
Telefones: 318-6944/6946 Fax: 318-2137

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL
Presidente: Neiva Moreira - PDTIMA
12 Vice-Presidente: Matheus SChrnidt'- PDTIRS
22 Vice-Presidente: Jorge Wilson - PMDBJRJ
32 VICe-Presidente: José Teles - PPBlSE

Titulares

PSTU

LindbE!rg Farias

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Presidente: Vadão Gomes - PPBlSP
12 Vice-Presidente: Fausto Martello - PPBlSP
2!l Vice-Presidente: Renato Johnsson - PSDBlPR
S2 Vice-Presidente: Antonio Feijão - PSDBlAP

Suplentes

Suplentes
PFL

1 vaga

Secretário: Marcos Figueira de Almeida
Telefones: 318-6888 318-6887 Fax: 318-2176

Aldir Cabral
Aracely de Paula
Aroldo Cedraz
Átila Lins
Benito Gama
Claudio Cajado
Leur Lamanto
Osmirl-ima
Osvaldo Coelho
Werner Wanderer

PFL
Carlos Alberto Campista
Dolores Nunes

1 vaga
PSD

Arlindo Chinaglia
Cidinha Campos
Fernando Ferro
Humberto Costa

Titulares

José Borba
PSB

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Valdemar Costa Neto (PL)

Airton Dipp
Alcides Modesto
Haroldo Lima
Walter Pinheiro
PTB

PPB

Aldo Rebelo
Fernando Lopes
Mário de Oliveira (PPB)
Paulo Bernardo

Alberto Silva
'Edínho Bez
Simara E/lery
1 vaga

Fausto Martello
Romal Anízio
SaJatial Carvalho
VadãoGomes

Bloco (PMDB, PRONA)

Luiz Fernando
Mareio Reinaldo Moreira
Moacyr Andrade
Pedro Correa

José Carlos Coutinho
Júlio Cesar
Raimundo Santos
PSDB

Suplentes

Affonso Camargo
Álvaro Gaudêncio Neto
JairoAzi
Pauderney Avelino
Paulo Bauer

Eliseu Resende
José santa de Vasconcellos
NanSouza

Abelardo Ll,lpion
Euler Ribeiro
Francisco Horta
João Mellão Neto
Luciano P/uatto
Luiz Moreira
Ney ,Lopes
Paulo Bauer
Roberto Fontes
1 vaga
PSDB

Antônio Jorge
Elton Rohnelt

Arthur Virgnio
Franco Montoro

Aloysio Nunes Ferreira
Alvaro Valle (PL)

Hilário Coimbra
Itamar Serpa
Jayme Santana
José Thomaz NonO
Maurício can,pos
Paulo Mourão
Renan Kurtz (PDT)

Elias Murad

Feu Rosa
João Faustino
João Leão
Ronaldo Santos
Welson Gasparini
ZuJaiê Cobra

Bloco. (PMDB, PRONA)

De Velasco
Genésio Bernardino
Jorge Wilson
José Lourenço (PFL)
Nair Xavier Lobo
Neuto de Conto
Paes de Andrade
Paulo Delgado (PT)

Adelson Salvador
A1ceste Almeida
Confúcio Moura
Edison Andrino
Fernando Diniz
João Magalhães
Moreira FranCo
1 vaga
PPB

Adylson Motta
Carlos Airton
Cunha Bueno
Jair BoIsonaro
José Teles
Robério Araújo
Ushitaro Kamia

Arnaldo Faria de Sá
Celson Russomanno
João pjzzolatti
Jofran Frejat
Jorge Tadeu Mudalen
José Rezende
Salatiel Carvalho
Bloco (PT,PDT, PCdoB)

Haroldo Uma
Hélio Bicudo
Joanad'Arc
Matheus SChmidt
Neiva Moreira
Paulo Delgado
Sandra Starling

Aldo Rebelo
Carlos Cardinal
Eduardo Jorge
José Genoíno
Luiz Gushiken
Tilden Santiago
1 Vaga
PTB

Francisco Rodrigues
Leopoldo Bessone

1 Vaga

1 Vaga

PL
Antonio Ueno (PFL)

Moises Lipnik

PPS
Maria Valadão (PTB)

Amon Bezerra
Ceci Cunha
Cipriano Correia
Fátima Pelaes
Márcia Marinho
Osmânio Pereira
Roberto Santos
Tuga Angerami

Ezidio Pinheiro
Jovair Arantes
Pedro Henry
Raimundo Gomes de Matos
Wilson Braga
3 Vagas

Bloco (PMDB, PRONA)

Armando Abílio
Darcísio Perondi
Elcione Barbalho
Lídia Quinan
Rita Camata
Saraiva F.e1ipe
Teté Bezerra

Ana Catarina
Armando Costa
Carlos Mendes
Genésio Bernardino
José A1demir
zaire Rezende
1 Vaga
PPB

A1cione Athayde
Arnaldo Faria de Sá
Jair Soares
Jofran Frejat
José Unhares
Lamartine PoseUa
Nilton Baiar\(}

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíLIA
Presidente: Roberto Santos - PSDBlBA
12 Vice-Presidente: Arnon Bezerra (PSDB)
22 Vice-Presidente: Eduardo Jorge - PT/SP
32 Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá - PPBlSP

Cidinha Campos
Eduardo Jorge
Humberto Costa
Jandira Feghali
Maria Laura
Marta Suplicy .
5erafim Venzon

Agnelo Queiroz
Chico Vigilante
Jair Meneguelli
João Fassarella
Milton Mendes
Pedro Canedo (PL)
Sílvio Abreu
PTB

Femando Gonçalves
Roberto Jefferson

Sergio Arouca (PPS)
1 vaga
PSB

Vicente André Gomes

José Pinotti
PL

Luiz Buaiz

Antonio Joaquim Araujo
PPS

Suplentes

Titulares

Adhemar de Barros Filho
Célia Mendes
Eurico Miranda
Moacyr Andrade
Pedro Correa
Robério Araújo
1 Vaga

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Augusto Carvalho

Secretária: Walbia Vania de Farias Lora
Telefones: 318-8266/318-6992 a 6996 Fax: 318-2125

Alexandre Ceranto
Álvaro Gaudêncio Neto
AuguSto Viveiros
José Lourenço
Laura Carneiro
Rogério Silva
RoIand Lavigne
Talvane Albuquerque
1 vaga
PSDB

Arlindo Vargas
José Coimbra
PSB

PFL
Carlos Magno

Euler Ribeiro
Jonival Lucas
-José Carlos Coutinho
José Egydio
Luiz Durão
Remi Trinta (PL)
Ursicino Queiroz
2 vagas

Aldir Cabral

José Augusto
Secretário: Jorge Henrique Cartaxo de Arruda
Telefones: 318-7016 a 7021 Fax: 318-2156

Pimentel Gomes

COMISSÃO DE TRABALHO, pE ADMINI$TRAÇÃO
E SERViÇO PUBLICO
Presidente: Pedro Henry - PSDBIMT
111 VICe-Presidente: Jova/r Arantes - PSDBlGO
2!1 VICe-Presidente: Jaime Martins - PFU MG
3lI VICe-Presidente: Jair Meneghelli - PTISP
Suplentes

TItulares

PFL

.

Expedito Júnior
Jaime Martins
João Mellão Neto
jbSé Carlos Aleluia
José Carlos Vieira
Mendonça Filho

Augusto Farias
João Ribeiro
Luís Eduardo
RobsonTuma
Valdomiro Meger
Vilmar Rocha
PSDB

Jovalr Arantes
Luciano Castro
Narcio Rodrigues
PedroHenry
Wilson Braga

Alberto GoIdman
Arnaldo Madeira
3 vagas

Titulares

PFL
Antônio Geraldo
Costa Ferreira
João Carlos Bacelar
João Ribeiro
Lael Varella
Oscar Andrade
Paulo Gouvêa
Rogério Silva
Talvane Albuquerque

PSDB

PPB

Ali Magalhães
Amaldo Faria de Sá
Benedito Guimarães

1vàga
Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Chico Vigilante
Jair Meneguelli
José Pimentel
Miguel Rossetto

Carlos santana
Maria Laura
Renan Kurtz
WaIdomiro Fiora~t~

PTB

Alberto Silva'
Barbosa Neto
Carlos Nelson
Edinho Araújo
João Henrique
Ricardo Rique
Ronaldo Perim

Albérico Filho
Carlós ApoIinário
Hermes Parcianello
José Chaves
Marcos Lima
NeifJabur
Oscar Goldoni
PPB

Aécio de Borba
Benedito Guimarães
Célia Mendes
Davi Alves Silva
Felipe Mendes
FranciSCO Silva
JoãoTota

Fái.lsto Martello
José"Teles
Mário de Oliveira
Nilton Baiano
Osmar Leitão
. Osvaldo Reis
Simão Sessim

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

. Dércio Knop
Jandira Feghali
José Maurício
Maria da Conceição Tavares
Paulo Delgado
2 vagas

Carlos Sântaria

1 vaga

Osvaldo BioIchi

PSB
DomIngos Leonelli

1 vaga

PL
Milton Mendes (PT)

Aníbal Gomes
Basilio Villani
C~inho Mattos
Danilo de Castro
Marisa Serrano
Nestor Duarte
2 vagas
Bloco (PMDB, PRONA)

Confúcio Moura
Pinheiro Landim
sandro Mabel
2 vagas

Agnelo Queiroz (PCdoB)
Benedito Domingos
2 vagas

AffonsO Camargo
Eliseu Resende
Jaime Femandes
JoséEgydio
JOsé santana de Vasconcellos
Luiz Durão
Murilo Pinheiro
MussaDemes
ZilaBezerra

Antonio Joaquim
Fernando Torres
Feu Rosa
Marcus VICente
MárIo Negromonte
Paulo Feijó
Roberto Rocha
Vlttorio Medioli

Bloco (PMDB, PRONA)

Armando Costa
Geddel Vieira Uma
Maurício Requião
Noel de Oliveira
Paulo Rocha (PT)

Suplentes

João COse'r .
João Henrique
Mário Martins (PMDB)
Mauro Lopes (PMDB)
Teima de·Souza
1 vaga

Inácio Arruda (PCdoB)

.PTB

PMN

Bosco França

1 vaga

Secretária: Talita Veda de Almeida
Telefones: 318-6987/69901700417007

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
Presidente: Edinho Araújo - PMDBlSP
111 Vice-Presidente: Mário Martins - PMDBlPA
2!1 Vice-Presidente: Ricardo Rique - PMDBlPB
3lI Vice-Presidente: Oscar Andrade - PFLlRO

Chico da Princesa
Duilio Pisaneschi

Leopoldo Bessone
Maria Valadão
PSB

Gonzaga Patriota

1 vaga

PL
Philemon Rodrigues (PTB)

Remi Trinta

PPS,

COMISSÃO ESPECIAL

Leônidas Cristino

1 vaga

secretário: Ruy Ornar Prudêncio da Silva
Telefones: 318-6973 a 6976

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PR'OFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N22-A, DE 1995, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO
AO ARTIGO 62 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(EDiÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA)
Proposição: PEe-2195
Presidente: saulo Queiroz (PFL)
1ll Vice-Presidente: Jairo carneiro (PFL)
3ll Vice-Presidente: Adylson Molta (PPB)
Relator: Aloysio Nunes Ferreira (PMDB)

DESTINADA A PROFERIR PARECER,
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
9, DE 1995, QUE "ACRESCENTA PARÁGRAFO
ÚNICO AO ART. 180 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(INCENTIVO AO TURISMO)
Proposição: PEc-9195

Autor: Ricardo Herácl/o
e outros

Presidente: sandro Mabel (PMDB)
1ll VICEl-Presidente:
2ll VICEl-Presidente: Nelson Otoch (PSDB)
3ll Vice-Presidente:
Relator: Ricardo Barros (PFL)
Titulares

Suplentes
Bloco (PFLlPTB)

Titulares

Suplentes
Bloco (PFLlPTB)

Átila Lins
Jairo Carneiro.
Paulo Heslander
Saulo Queiroz

Ciro Nogueira
Cláudio Cajado
José Roch~
Nelson Marquezelli
1 vaga

Ciro Nogueira
Cláudio Cajado
Hilário Coimbra
Ricardo Barros

Carlos Alberto Campista
Corâuei Sobrinho
Roberto Pessoa
2 vagas
PMOB

Ana Catarina
Nair Xavier Lobo
sandro Mabel

Albérico Filho'
Hermes Parcianello'
1 vaga

PMOB
Aloysio Nunes Ferreira
José Luiz C1erot
Pedro Novais

Armando Costa
Moreira Franco
zaire Rezende
PPB

Adylson Malta
Márcio Reinaldo Moreira
Prisco Viana

Flávio Derzi
Jarbas Uma
, 1 vaga
PSOB'

Antônio Carlos Pannunzio
Arthur Virgílio

PPB
ÉuíiéO Miranda
Felipe Mendes
1 vaga

Roberto Balestra
2 vagas

PSOB
A1Eixàndre santos
NelsOn Otoch

Antônio Balhmann
Wel80nGasparini

Ceci Cunha
Eduardb'Coelh"o
PT

Fernando Ferro
José Pimentel

PT
Hélio Bicudo
Milton Temer

' Marcelo Déda
sandra Starling

João Coser
Milton Mendes
POT

1 vaga

José, MauríciQ

POT
Coriolano 5aIes

Pedro Canedo

Bloco (PLlPSOIPSC)
Eujácio Simões

Expedito Júnior
Bloco (PSBJPMN)

1 vaga

Bloco (PLlPSOIPSC)

Enio Bacci

Eujacio Simões
Bloco (PSBIPMN)

1 vaga

Ushitaro Kamia (PPB)

Alexandre Cardoso

secretária: Maria Helena Coutinho de Oliveira
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li, sala 169-B
Telefones: 318-6874n067

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

COMISSÃQ ESPECIAL
DESTINADA A APRECIAR A PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO NR 17195, QUE
"ALTERA PARÁGRAFOS PRIMEIRO E
SEGUNDO DO ART. 45 DA CON~TITUIÇÃO
FEDERAL" (FIXANDO EM NO MINIMO 5 E
NO MÁXIMO 47 O NÚMERO DE DEPUTADOS
EM CADA UNIDADE DA FEDERAÇÃO)
Proposição: PEC-17J95

Autor: Antonio Joaquim

Presidente: Paulo Gouvêa (PFL)
22 VICe-Presidente: Cunha Uma (PPB)
32 VICe-Presidente: Francisco Silva (PPB)
Relator: Felipe Mendes (PPB)

Titulares

Suplentes

Presidente: Franco MontorQ (P9DB)
12 Vice-Presidente: Paes Landim (PFL)
22 Vice-Presidente: Edúart!o Jorge (PT)
32 VICe-Presidente: Israel Pinheiro (PTB)
Relator: Odacir Klein (PMDB)
Sub-Relator: Bonifácio de Andrada (PPB)

Titulares
PFL

Corauci Sobrinho
Laura Carneiro
Paes Landim
Paudemey Avelino
, Saulo Queiroz
Vilmar Rocha

AmIdo Cedraz
José Coimbra
José Mendonça Bezerra
Roberto Fontes
PMDB

Antônio Brasil
2 vagas

Carlos ApoIinário
Carlos Nelson
Genésio Bemardino
PPB

Benedito Guimarães
Felipe Mendes
Francisco Silva

A1dir Cabral
Alexandre Caranto
Francisco Rodrigues (PTB)
Roberto Pessoa
Silvemani Santos
1 vaga
Bloco (PMDB, PSD, PSL)

PFUPTB
Carlos Melles
Hilário Coimbra
Osmir Lima
Paulo Gouvêa

Suplentes

Carlos Airton
Emnio Assmar
Pedro Valadares (PSB)

Carlos Nelson
Luis Roberto Ponte
Moreira Franco
Odacir Klein
Wagner Rossi
Zaire Rezende

Adelson ,Salvador
AntôOio Brasil
Gonzaga Mota
Hélio Rosas
2 vagas
PSDB

Bonifácio de Andrada
Franco Montoro
Luiz Carfós Hauly
Marconi Perillo
" Silvio Torres
Veda Crusius

Aloysio Nunes Ferreira
Arlhur Virgflio
João Faustino
Roberto santos
, Zulaiê Cobra
1 vaga

Bloco (PT, PDT, PedoB)

PSDB
Cunha Uma (PPB)
Rqberto Brant

Adroaldo Streck
Alexandre santos'
PT

João Paulo
1 vaga

Carlos santana
1 vaga
PDT

Airton Dipp

ÊnioBacci
Bloco (PUPSDlPSC)

Francisco Horta

Eujácio Simões'

Eduardo Jorge
Haroldo Lima
João Fassarella
Pedro Wilsdn
1 ya~
PPB.
Adylson Motta .
. Cunha Bueno
. Gerson Peres
Jair Soares
Prisco Viana

5 vagas

PTB

Bloco (PSBJPMN)
1 vaga

Esther Grossi
José Genofno
Luiz Gushiken
Paulo Delgado
1 vaga

Nilson Gibson,

Secretário: Mário Drausio Coutinho
Local: Serv. Com. Especiais -Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-706617067

Israel Pinhero

Arlino Vargas

PSB
A1mino Affonso

. Fernando. Gabeira WV)

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSÕES, PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
NR 2o-A, DE 1995, QUE "ESTABELECE
O PARLAMENTARISMO".
Proposição: PEC 2o-AI95

Autor: Eduardo Jorge

PFL .
Welinton Fagundes

Pedro Canedo

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serv. Com. Especiais - Anexo 11, Sala 168-A
Telefones: 318-7061/318-7059

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

Presidente: José Lourenço (PFL)
112 Vice-Presidente: José Carlos Vieira (PFL)
212 VICe-Presidente: Amaldo Faria de Sá (PPB)
3ll VICe-Presidente: Jandira Feghali (PedoB)
Relator: Arnaldo Madeira (PSDB)
TItulares

Suplentes
PFL

Autor: José Janene

Presidente: Mendonça Filho (PFL)
112 Vice-Presidente: saulo Queiroz (PFL)
212 Vice-Presidente: Eurico Miranda (PPB)
3ll Vice-Presidente: Paulo Feijó,(PSDB)
Relator: Roberto Valadão (PMDB)
Titulares

Suplentes

A1dir Cabral
José Carlos Vieira
José Lourenço
Magno Bacelar
Osório Adriano
Raul Belém

Bloco (PMOB, PSO,PSL)

BloCQ(PFUPTB)

Mendonça Filho
Rodrigues Palma
saulo Queiroz
1 vaga

Corauci Sobrinho
Eliseu Resende
Fátima Pelaes (PSDB) ,
Robério Araújo

Bloco (PMDBlPSDlPSLJPSC)

João Almeida
Roberto Valadão
Teté Bezerra

Álvaro Gaudêncio
Átila Lins
Claudio Cajado
Inocêncio Oliveira
JairoAzi
Werner Wanderer

Armando Abnio
Darcisio Perondi
Djalma de Almeida Cesar
Etevalda Grassi de Menezes
Ronaldo Perim
Sandro Mabel

Henrique Eduardo Alves
2 vagas
Bloco (PPBlPL)

Eujácio Simões
Eurico Mirançla ,
Ibrahim Ab\-Aqkel

A1zira Ewerton
Carlos Airton
José Egy<!io
PSDB

Koyu lha
Nelson Marchezan
Paulo Feijó
1 vaga

Adroaldo Streck
" Rrmo de Castro
,1 vaga ,
PT

Fernando Ferro
sandra Sterling

GilneyViana
Ivan Valente

PSDB

Antônio Carlos Pannunzio
Arnaldo Madeira
Edsori Silva
Marconi Perillo
, NelsonOtoch
, Zulaiê Cobra

Eduardo Jorge
Humberto Costa
Jair Meneguelli
, Jahdira Feghali
Matheus, SChmidt

Coriolano Sales

Gervásio Oliveira" .,

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11, sala 169-B
Telefones: 318-7061 e 318-7065

Arnaldo Faria de Sá
Gerson Peres
Jair Soares
Mário Cavallazzi
Roberto Campos

DESTINADA A PROFERIR PARECERA
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N!! 33-H, DE 1995, QUE "MODIFICA O SISTEMA
DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, ESTABELECE
NQRMAS DE TRANSiÇÃO E DÁ
.
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
SUBSTITUTIVO DO SENADO FEDERAL
,EM 10-10-97
Autor: Poder Executivo

Jair Bolsonaro
José Teles
Laprovita Vieira
2 vagas

PTB

Roberto Jefferson

COMISSÃQ I;SPECIAL

Proposição: PEC- 33195

Agnelo Queiroz
Airton Dipp
Arlindo Chinaglia
José Pimentel
Paulo Rocha
PPB

PSB

1 vaga

Adroaldo Streck
Alexandre santos
Mário Negromonte
Narcio Rodrigues
.Salomão Cruz
Veda Crusius

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

POT

Matheus SChmidt

Edinho Bez
João Henrique
Pedro Novais
saraiva Felipe
Sirnara Ellery
1"'aga

Arlindo Vargas'

PS8
Alexandre Cardoso

José Pinotli
PL

Luiz Buaiz

Eujácio Simões

Secretára: Maria do Amparo Bezerra da Silva
Local: Servo Com. Especiais, Anexo li, Sala 169-B
Telefone: 318-7555 /. 318-7063

PSB,

'COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO' PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSÕES, PROFERIR PARECER A PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTlTUIÇAO N2 34-A,
DE 1995, QUE "ALTERA OS PARÁGRAFOS
PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO DO ART.
53 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(IMUNIDADE PARLAMENTAR)
Proposlçio: PEC 34195 Autor: DomIngcMI Dutra • Outros
Presidente: AntOnio Carlos PannunzIo (PSDB)
12 VICe-Presidente: Edson SIva (PSDB)
2l! VKle-Presidente: SiIas BrasIleiro (PMDB)
3l! VICe-Presidente: José Genoíno (PT)
Relator: Jaime Martins (PFL)
Suplentes

TItulares

PFL
Álvaro Gaudênio Neto

Darci Coelho
Jaime Martins
Jairo Cameiro
José Carlos Vieira
Laura Carneiro
Ney Lopes

Elton Rohnelt
Francisco Horta
Oscar Andrade
Sérgio Barcellos
TaJvane Albuquerque
Bloco (PMDB, PSD, PSL)

Albérico Filho
Confúclo Moura
João Thomé Mestrinho
José Luiz Clerot
Sitas Brasileiro
Sílvio Pessoa

Barbosa Neto
Freire Júnior
Udson Bandeira
3 vagas

PSDB
Alzira Éwerton
Antônio Carlos Pannunzio
Edson Silva
Eduardo Coelho
Luiz Máximo
Nelson Marchezan

BonIfácio de Andrada
Itamar serpa
João Fauslino
Nestor Duarte
sebastião Madeira
SiMoTorres

Bloco (PT, PDT, PCdoB)
Humberto Costa
José Genoíno
José Maurício
Luiz Eduardo Greenhalgh
Sérgio Miranda

Aldo Arantes
Cidinha Campos
Fernando Ferro
Hélio Bicudo
João Paulo
PPB

Adhemar de Barros Filho
Alcione Athayde
Cunha Lima
Ibrahim Abi-Ackel
Prisco Viana

Gerson Peres
4 vagas

PL
Eujácio Simões
Welinton Fagundes
secretária: Angélica Fialho
Local: servo Com. Especiais, Anexo li, Sala 16~·B
Telefone: 318·7065

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
NQ 40, DE 1995, QUE "ALTERA A ,REDAÇÃO
DO PARÁGRAFO SEGUNDO DO ARTIGO 230
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL, A FIM DE
REDUZIR LIMITE DE IDADE DOS IDOSOS
PARA EFEITO DE GRATUIDADE DOS
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS E
DOS SERViÇOS DE DIVERSÃO PÚBLICA N
Proposlçio: PEe-40J95

Autor: Marqulnho Chedld

Presidente: Mário Martins (PMDB)
12 VICe-Presidente: Alberto Silve (PMDB)
2l! VICe-Presidente:
3l! VICe-Presidente: LeOnidas Cristino (PSDB)
Relator:
Suplentes

TItulares

Bloco (PFUPTB) ,
Affonso Camargo
Costa Ferreira
Chico da Princesa
Lael Varella
Luciano Pizzatto
'Laura Carneiro
Paulo Bornhausen
Philemon Rodrigues
Bloco (PMDBlPSD/PSUPSC)
Jorge Wilson (PPB)
Alberto Silva
Remi Trinta
Mário Martins
1 vaga
1 vaga
Bloco (PPBlPl)
Davi Alves Silva
Nilton Baiano
Ushitaro:Kamia
2 vagas
1 vaga
PSDB
,Arnaldo Madeira
Antônio Carlos Pannunzio
José·Chaves (PMDB),
Leônidas Cristino
Vittorio Medioli
Mário Negromonte
PT
Car10s Santana
Alcides Modesto
João Coser
JoâoPaulo
PDT
serafim Venzon

Vicente An,dré Gomes
PSB

Raquel Capiberibe

PTB
RodrigueS Palma

Gonzaga Patriota

Almino Affonso

Philemon Rodrigues

secretária: Angela Mancuso
Local: Serv. Com. Especiais - Anexo 11- Sala 169·B
Telefones: 318-6874/7052

1 vaga

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 43-~ DE 1995, QUE DÁ NOVA REDAÇÃO
AO AR1". 14 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL.
(ALISTAMENTO ELEITORAL)
Proposição: PEe-43195

Autora: Rita Camata e outros

Presidente:
12 Vice-Presidente: Wagner Rossi (PMDB)
2l! Vice-Presidente: Rommel Feij6 (PSDB)
3l! Vice-Presidente: Roberto Fontes (PFL)
Relator: Roberto Fontes (PFL)

Titulares

Suplentes

Titulares

COMISSÃO ESPECIAL

Bloco (PFUPTB)
Abelardo Lupion
A1dir cabral
Augusto Viveiros
carlos Magno ..
José Carlos Coutinho
José Rezende (PPB)
Lael Varella

Davi Alves Silva (PPB)
José Borba
José Rocha
Maluly Netto
Murilo Pinheiro
Paulo Heslander

1 vaga
PMDB

Suplentes

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

Aloysio Nunes Ferreira
Pinheiro Landim
4 vagas

Bloco (PFLlPTB)

PPB

José Santana de Vasconcellos
Paulo Gouvea
Paulo Lima
Rodrigues Palma

Duílio Pisaneschi
Raul Belém
Roberto Fontes
1 vaga

Bloco (PMDBlPSDIPSL)

PSDB
Confúcio Moura
2 vagas

A1ceste Almeida
Chicão Brígido
Wagner Rossi

Adelson Ribeiro
Feu Rosa
2 vagas,

Herculano Anghinetti (PPB)
Mário Negrornonte
Nélson otoch
Sebastião Madeira

Bloco (PPBlPL)
Felipe Mendes
Gerson Peres
Luiz Buaiz

Benedito Guimarães
Osvaldo Reis
. 1 vaga

PSDB
AávioAms
Paulo Mourão
1 vaga

Aécio Neves
Nelson Marchezan
Rommel Feij6

PT
João Fassarella
João Paulo

2 vagas

PT
HéliQ Bicudo
Nilmário Miranda
1 vaga

Marta Suplicy
Milton Mendes
1 vaga
PDT

Eurípedes Miranda
Wilson Braga (PSDB)

Magno Bacelar (PFL)
Silvio Abreu

Bloco (PLlPSDIPSC)
De Velaséo

José Egydio

Bloco (PSBlPMN)
Gonzaga Patriota '

PDT
Matheus Schmidt

Coriolano Sales.

PSB
Gonzaga Patriota

1 vaga

Secretária: Maria Helena Coutinho de Oliveira
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11 - Sala 169-B
Telefones: 318-7067n06617052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇ~O
N2 46, DE 1991, QUE "INTRODUZ MODIRCAÇOES
NA ESTRUTURA POLICIAL"
Proposição: PEc-46191

A1cione Athayde
Jarbas Lima
Rogério Silva (PFL)
2 vagas

Fausto Martello
Jair BoIsonaro
Laprovita Vieira
Valdomiro Meger (PFL)
Welson Gasparini (PSDB)

Autor: Hélio Bicudo

Presidente: Augusto Viveiros (PFL)
12. Vice-Presidente: José Rezende (PPB)
22 Vice-Presidente:
3l! Vice-Presidente: Fausto Martello (PPB)
Relator: Hélio Rosas (PMDB)

Adelson Salvador (PMDB)
PCdoB

Ricardo Gomyde
Secretária:

Haroldo Limà

~gela MancLiso

Local: ~rviçO de Comissões Especiais: Anexo 11- Sala 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PÀRECER À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTIT"'IÇÃO N2 57,
DE 1995, QUE "D4 N()VA REDAÇÃO AO
ARTIGO 14, PARAGRAFOS PRIMEIRO E
SEGUNDO, E ACRESCENTA INCISO"
(VOTO FACULTATIVO)
Proposição: PEC-S7195

Autor: Emerson Olavo

Presidente:
12 Vice-Presidente: Orcino Gonçalves (PMDB)
22 Vice-Presidente: José de Abreu (PSDB)
3 2 Vice-Presidente: Benedito Guimarães (PPB)
Relator: Benedito .çl.e Lira (PFL)

Titulares

Suplentes
Bloco (PFLIPTB)

Aracely de Paula
Benedito de Ura
Expedito Jl1nior
Vanessa Felippe

Júlio César
Maria Valadão
Mendonça Filho
Roberto Fontes

PMOB
Alberto Silva
Aníbal Gomes
AhtOnio Brasil
Carlos Nelson
Roberto Paulino
1 vaga

Henrique Eduardo Alves
Pedrolrt4o
4 vagas

PMOB
Mauro Lopes
Orcino Gonçalves
1 vaga

Oarcísio Perondl
Udson Bandeira
1 vaga
PPB

A1zira Ewerton (PSDB)
Benedito Guimarães
Gerson Peres

PPB
Basilio Villani
Salatiel Carvalho
3 vagas

João Pizzolatti
Roberto Campos
3 vagas

3 vagas
PSDB
PSOB

José de Abreu
Vicente Arruda

Celso Russomanno
1 vaga
PT

João Fassarella
Sandra Starling

João Paulo
1 vaga
POT

Matheus SChmidt

Coriolano Sales·

AntOnio Feijão
Leônidas Cristino
Mário Negrornonte
Paulo Feijó
1 vaga

PT
Carlos Santana
Fernando Ferro
Luiz Mainardi

João Coser
Luciano Zica
TeIma de Souza

Bloco (PUPSOIPSC)

PDT

Eujácio Simões

1 vaga
Bloco (PSBJPMN)

1 vaga

José Maurício
1 vaga

Airton Dipp
Fernando Lopes

Gervásio Oliveira

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

Eujácio Simões
PSB

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2
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-S1195
Autor: Marcelo Teixeira
Presidente: José Carlos Coutinho (PFL)
12 Vtce-Presidente:
2!! Vtce-Presidente: Mario Negromonte (PSDB)
3!l Vice-Presidente:
Relator: Roberto Paulino (PMDB)
Suplentes

Bloco (PFUPTB)
Aracely de Paula
Chico da Princesa
Corauci Sobrinho
Duílio Pisaneschi
Eliseu Resende
Jonival Lucas
José Carlos Coutinho

PL
Fnncisco Horta

COMISSÃO ESPECIAL

Titulares

Cunha Uma (PPB)
Marconi Perillo
2 vagas

Belinho Rosado
José Carlos Aleluia
Lima Netto
Murilo Pinheiro
Werner Wanderer
2 vagas

Pedro Valadares

Ricardo Heráclio
PCdoB

Haroldo Lima

Socorro Gome$

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

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUiÇÃO N2 84, DE 1991, QUE
"ACRESCENTA INCISO AO ARTIGO
42 DO ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS"
(IRRIGAÇÃO DA ILHA DE MARAJÓ)
Proposição: PEc-&4I91
Presidente: Carlos Alberto
12 Vice-Presidente:
2!! Vice-Presidente: Anivaldo Vale (PPB)
3!l Vice-Presidente:
Relatora: Elcione Barbalho

Autor: Niclas Ribeiro

Titulares

Suplentes
Bloco (P.FUPTB)

Carlos A1bertô (PSDB)
Hilário Coimbra
Murilo Pinheiro
Osmir Lima

Jaime Fernandes
Mauro Fecury
Roberto Pessoa
1 vaga

Bosco França (PMN)
1 vaga

Roberto Paulino
1 vaga
Bloco (PPBlPL)

Cunha Lima
Francisco Silva
Lamartine POsella

Benedito Guimarães
Felipe Mendes
1 vaga

PMDB

PSDB

Elcione Barbalho
OIávio Rocha (PSDB)
1 vaga

Euler Ribeiro (PFL)
2 vagas

Nicias Ribeiro
Zulaiê Cobra
1 vaga

Fátima Pelaes
OIávio Rocha
Salomão Cruz

PPB

PT
Gerson Peres
2 vagas

Anivaldo Vale
Benedito Guimarães
Raimundo Santos (PFL)

Luiz Mainardi
1 vaga

Milton Mendes
1 vaga
PDT

PSDB
Antônio Feijão
Arthur Virgnio

Aécio Neves
1 vaga

PT

1 vaga
PSB
Alexandre Cardoso

Paulo Rocha
1 vaga

Adão Pretto
Alcides Modesto
PDT

Bloco (PSBlPMN)
Adelson Salvador (PMDB)

1 vaga

Bloco (PUPSDIPSC)
Francisco Rodrigues (PPB)

1 vaga

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

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À.
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2
89-A, DE 1995, QUE "DÁ NOVA REDAÇAq AO
INCISO IV DO "RT. 29 DA CONSTITUIÇAO
FEDERAL" (NUMERO DE VEREADORES)
Autor: Nlclas Ribeiro

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

COMISSÃO ESPECIAL

Suplentes
Bloco (PFUPTB)
Hilário Coimbra
Magno Bacelar
Raimundo Santos
Zila Bezerra

Bloco (PMDBlPSDlPSL)
Adelson Salvador

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 96, DE 1992, QUE "INTRODUZ MODIFICAÇÕES
NA ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO"
Proposição: PEc-96192

Autor: Hélio Bicudo
e outros

Presidente: Wagner Rossi (PMDB)
12 Vice-Presidente: Roberto Valadão (PMDB)
2l! Vice-Presidente:
32 VICe-Presidente: Jarbas Lima (PPB)
Relator: Jairo carneiro (PFL)
Titulares

Suplentes
Bloco (PFLlPTB)
Antônio dos Santos
Átila Lins
Benedito de Lira
João len~n (PPB)
Leur Lomanto
Paes Landim
Philemon Roorigues

Alvaro Gaudêncio Neto
Cláudio Cajado
Corauci Sobrinho
Jairo Carneiro
Paes Landim
Vicente Cascione
1 vaga
PMDB

Titulares

Cláudio Cajado
Francisco Horta
Francisco Rodrigues
Valdomiro Meger

1 vaga

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

Wilson Braga

Wolney Queiroz

Proposição: PEc-a9J95

Luiz Durão

Nan Souza

Cleonâncio Fonseca
Djalma de Almeida César
João Magalhães
José Luiz Clerot
Roberto Valadão
Wagner Rossi

Hélio Rosas
Marcos Lima
Mário Martins
Nair Xavier Lobo
2 vagas
PPB

Augusto Farias
Ibrahlm Abi-Ackel

A1zira Ewerton (PSDB)
Ricardo Izar

Jair Soares
Jarbas.L,irna
Prisco Vlalla

Roberto Balestra
2 vagas
PSDB

Nelson Otoch
Renato Johnsson
Vicente Arruda
Zulaiê Cobra

Danilo de Castro
Luiz Piauhylino
Paulo Feij6
Wilson Braga

PSDB
Ceci Cunha
Jovair Arantes
Nicias Ribeiro

Antônio Feijão
Amon E\ezerra
Otávio Rocha

PT
Arlindo Chinaglia
Waldomiro Fioravante

Eduardo Jorge
Humberto Costp

POT

PT
José Genoíno
Marcelo Dada
Milton Mendes

Miguel Rossetto
Nedson Micheleti
Pedro Wilson
PDT

~nio Bacci
SiMoAbreu

Coriolano Sales
Matheus Schmidt
PCdoB

Aldo Arantes

Renan Kurtz
PSB
Nilson Gibson

Bloco (PUPSDIPSC)
Francisco Rodrigues (PPB)
Bloco (PSBlPMN)
Gonzaga Patriota

Nilson Gibson

Secretária: Marlene Nassif
Local: Serv. Com. Especiais":" Anexo 11, SaJa169-B
Telefones: 318-7067fl066

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 128, DE 1995, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO À
ALíNEA "C" DO INCISO XVI DO ARTIGO 37 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
.
(ACUMULAÇÃO DE CARGOS - ODONTÓLOGO)
Proposição: PEc-128195

Autor: Nlcias Ribeiro

Presidente: Luiz Moreira (PFL) .
12 VICe-Presidente: Fernando Gonçalves (PTB)
2l! VICe-Presidente: Adylson Motta (PPB)
32 Vice-Presidente: Jovair Arantes (PSDB)
Relator: Paulo Ritzel (PMDB)
Titulares

COMISSÃO ESPECIAL

Bloco (PFUPTB)
Antônio Ueno
Mauro Fecury
Philemon Rodrigues
1 vaga

Bloco (PMDBlPSDIPSLJPSC)
Aníbal Gomes
De Velasco
Paulo Ritzel

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

Autor: Nicias Ribeiro

Presidente: AntOnio Brasil (PMDB)
12 VICe-Presidente: Jair Bolsonaro (PPB)
2l! Vice-Presidente: Roberto Araújo (PPB)
32 Vice-Presidente:
Relator: Salomão Cruz (PSDB)
Titulares··

Suplentes
Bloco (PFLJPTB)

A1ceste AI\Tleida (PPB)
Salomão Cruz (PSDB)
Vic Pires Franco
~ vaga

Átila Lins
Hilário Coimbra
Munlo Pinheiro
1 vaga
PMDB

Suplentes

Fernando Gonçalves
Luiz Moreira
Roland Lavigne
Vanessa Felippe

Gonzaga Patriota

Secretária: Ana Clara Serejo
Local: Serv. Com. Especiais- Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-706317066

Haroldo Lima

De Velasco

carlos Cardinal

Cohíucio Moura
Ivandro Cunha Lirna
1 vaga

AntOnio Brasil
Confúcio Moura
João Thomé Mestrinho

Luiz Femando (PSDB)
Olávio Rocha (PSDB)
1 vaga
PPB

Carlos Airton
Jair BoIsonaro
Valdenor Guedes

Benedito' Guimarães
Rogério Silva (PFL)
1 vaga
PSDB

Robério Araújo (PPB)
Tuga Angerami

Sebastião Madeira
1 vaga

Bloco (PPBlPL)
Aylson Motta
Alceste Almeida
Jofran Frejat

José Egydio
Nilton Baiano
,Robério Araújo

PT
GilneyViana
1 vaga

Ivan Valente
Marta Suplicy'

POT

Marcelo Déda
Giovanni Queiroz

1 vaga

José Machado
Pedro Wilson

1 vaga

POT
Bloco (PUPSD/PSC)
Elton Rohnelt

Expedito Júnior (PPB)

Cidinha Campos
Silvio Abreu

Magno Bacelar (PFL)
Renan Kurtz

Bloco (PSBlPMN)

BJoco.(PLJPSEWSC)

Raquel capiberibe

Gervásio Oliveira

Secretária: Edla C81heiros
Local: Serv. Especiais-AnrmJ II-SsIa 169-8
Telefones: 318-7062617067

Francisco Rodrigues (PPB)
Bloco (PSBJPMN)
1 vaga

Adelson Salvador (PMDB)

PCcIoB

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 155, DE 1993, QUE "ALTERA A
REDAÇÃO DO PARÁGRAFO 12 DO
ARTIGO 53 DA CONSTITUiÇÃO FEDERALH
(IMUNIDADE PARLAMENTAR)
Proposição: PEe-155J93 i

Autora: Cldlnha campos

Presidente: Vicente CaFckjne (PTB)
12 Vice-Presidente: A1oys~ Nunes Ferreira (PMDB)
22 Vice-Presidente: Vicent. Arruda (PSDB)
32 Vice-Presidente: Prisco Viana (PPB)
Relator: Ibrahim Abi-Ackel (PPB)
Titulares

Suplentes
Bloco (PFLJPTB)

Adauto Pereira
AntOnio Geraldo
JairoAzi
Vicente Cascione
3 vagas

Aroldo C9draz
Jaime Femandes
Luiz Braga
Philemon Rodrigues
Salomão Cruz (PSDB)
Ursicino Queiroz
1 vaga

Edinho Araújo
Jorge Wilson (PPB)
José Priante
Nicias Ribeiro (PSDB)
Wagner Rossi
1 vaga
PPB

Costa Ferreira (PFL)
Dolores Nunes
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Prisco Viana

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

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

Ezídio Pinheiro
João Leão
Saulo Queiroz (PFL) .
1 vaga

PT
Hélio Bicudo

Aldo ArantEis

Haroldo Lima

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

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 169, DE 1993, QUE "ALTERA O INCISO IV
DO ARTIGO 167 E O ARTIGO 198 DA
CONSTITUIÇAo FEDERAL, E PREVÊ
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS EM NíVEL DA
UNIÃO, ESTADOS E MUNiCípIOS PARA
fJlANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE
SAUDE, COM O FINANCIAMENTO DAS REDES
PÚBLICAS FILANTRÓPICAS E CONVENIADAS"
Proposição: PEC-169193

Autores: Eduardo Jorge
e Waldir Pires

Presidente: Roberto Jefferson (PTB)
12 Vice-Presidente: Ursicino Queiroz (PFL)
2l! Vice-Presidente:
Relator: Darclsio Perondl (PMDB)
Titulares

PMDB
Aloysio Nunes Ferreira
Gilvan Freire
Ivandro Cunha Lima
José Luiz Clerot
Luiz Fernando (PSDB)
1 vaga

De Velasco

Fernando Ferro

Suplentes
Bloco (PFUPTB)

Carlos Magno
Jairo Azi
Laura Carneiro
Roberto Jefferson
Ursicino Queiroz
Vanessa Felippe
1 vaga

Duílio Pisaneschi
Fátirrla Pelaes (PSDB)
Jaime Martins
José Coimbra
Luiz Moreira
Maluly ~etto
1 v,aga

PMOB
ArrrIando Abílio
Confúcio Moura
Darclsio Perondi
José Pinotti
Saraiva Felipe
1 vaga

Aníbal Gomes
Elcione Barbalho
Rita Camata
3 vagas

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

A1cione Athayde
Enivaldo Ribeiro
Fausto Martello
. Talvane Albuquerque (PFL)
Wagner do Nascimento

PSOB

POT

Ceci Cunha
Jovair Arantes
Osmãhio Pereira
1 vaga

. B.Sá

José Maurício

Pimentel Gomes
Robério Araújo (PPB)
Sebastião Madeira

Nilson Gibson

PT
Eduardo Jorge
Humberto Costa
José Augusto

Arlindo Chinaglia
Marta Suplicy
1 vaga
POT

Serafim Venzon
Vicente André Gomes

Giovanni Queiroz
Wilson Braga

Bloco (PUPSOIPSC)
Luiz Buaiz

Pedro Canedo
Bloco (PSBlPMN)

Alexandre Cardoso

1 vaga
PCdoB
Jandira Feghali

Secretária: Marlene Nassif
Local: Serv. Com. Especiais, Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7067/7066

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N!l169-A, DE 1995, QUE "DISPÕE SOBRE A
REMUNERAÇÃO DE VEREADORES E
PREFEITOS MUNICIPAIS"
Autor: Fernando Gomes

Presidente: Oarcísio Perondi (PMOB)
111 Vice-Presidente: José Luiz Clerot (PMDB)
2l! Vice-Presidente: José Teles (PPB)
311 Vice-Presidente: Antonio Carlos Pannunzio (PSDB)
Relator:
Titulares

Suplentes
Bloco (PFUPTB)

A1ceste Almeida
Célia Mendes
Costa Ferreira
Rogério Silva

PSB
Bosco França (PMN)

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

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUiÇÃO N!l173 DE 1995, QUE
MODIFICA O CAPITULO DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA, ACRESCENTA NORMAS ÀS
DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS GER~IS
E ESTABELECE NORMAS DE TRANSIÇAO
Proposição: PEC-173J95

Agnelo Queiroz

Proposição: PEC-169195

Matheus Schmidt

Alexandre Ceranto
AntOnio Geraldo
João Mellão Neto
Rubem Medina
Bloco (PMOBIPSOIPSLIPSC)
Darcísio Perondi
Orcino Gonçalves
José Luiz Clerot
Paulo Ritzel
Marquinho Chedid
Roberto Paulino
Bloco (PPBlPL)
José Teles
Valdomiro Meger
2 vagas
2 vagas
PSOB
AntOnio Carlos Pannunzio
Arthur Virgílio
Marcus Vicente
Celso Russomanno
1 vaga
1 vaga
PT
Luiz Mainardi
José Machado
Paulo Bernardo
Tilden Santiago

Autor: Poder Executivo

Presidente: João Mellão NetO (PFL)
111 Vice-Presidente: Hugo Rodrigues da Cunha (PFL)
2l! Vice-Presidente:
3l! Vice-Presidente: Vadão Gomes (PPB)
Relator: Moreira Franco (PMDB)
TItulares

Suplentes
Bloco (PFUPTB)

Hugo Rodrigues da Cunha
João Mellão Neto
José CarJos Aleluia
Paes Landim
Paulo Gouvea
Philemon Rodrigues
Vicente Cascione

Jaime Fernandes
João Carlos Bacelar
, José Carlos Vieira
José Mendonça Bezerra
Mauro Fecury
Rodrigues Palma
1 vaga
PMOB

Aloysio Nunes Ferreira
Elcione Barbalho
Geddel Vieira Lima
Gennano Rigotto
Henrique Eduardo Alves
Morei~ Franco

Carlos Nelson
Fernando Diniz
José Chaves
Nan Souza (PSL)
Pinheiro Landim
Sandro Mabel
PPB

Flávio Derzi
Gerson Peres
Jair Bolsonaro
Roberto Campos
Vadão Gomes

Márcio Reinaldo Moreira
Mário Cavallazzi .
Odelmo Leão
Pedro'Correa
Pris?oViana
PSOB

Antônio Carlos Pannunzio
Arnaldo Madeira
PedroHenry
Raimundo Gomes de Matos

Alexandre Santos
João Leão
Marconi Perillo
Rominel Feijó
PT

Marcelo Deda
Maria Laura
Teima de Souza

"
Ivan Valente
Miguel Rossetto
Waldomiro FIOravante

POT
Euripedes Miranda
Matheus Schimidt

'Fernando Zuppo
Sílvio Abreu

Vânia dos Santos
1 '(aga

Miguel Rossetto
Paulo Bernardo
POT

Airton Dipp
I Matheus Schmidt

Bloco (PUPSDJPSC)
Eujácio Simões

1 vaga

Femando Lopes
Fernando Zuppo
Bloco (PUPSOIPSC)

PedrQ Canedo

Bloco (PSBJPMN)

Eujácio Simões
Bloco (PSBIPMN)

Alexandre Cardoso

Ricardo Heráclio

1 vaga

PCdoB

PCdoB

Agnelo Queiroz

Aldo Arantes

Haroldo Lima

Sérgio Miranda

,Secretária: Marlene Nassif
LoCai: Servo Com. Especiais - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7067n066

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

COMISSÃO ESPECIAL

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
NI! 175, DE 1995, QUE "AI;.TERA. O CAPíTULO
DO SISTEMA TRIBUTARIO NACIONAL"

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
NI! 188-A, DE 1994, QUE "ACRESCENTA
PARÁGRAFOS 61! E 7l! AO ARTIGO 81! DO
ATO DAS DISPOSIÇÓES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS, DISPONDO SOBRE
ANISTIA QUANTO ÀS PUNiÇÕES APLICADAS,
ATRAV~S DE ATOS DE EXCEÇÃO,
A SERVIDORES MilITARES"

Proposição: PEc-175195

Autor: Poder Executivo

Presidente: Jurandyr Paixão (PMDB)
1" Vice-Presidente:
2" Vice-Presidente:
3" Vice-Presidente: João Plzzolatti (PFL)
Relator: Mussa Demes (PFL)
TItulares

Proposição: PEC·188194
Suplentes

Bloco (PFLJPTB)
Benito Gama
Eliseu Resende
Félix Mendonça
Mussa Demes
Paulo Cordeiro
Paulo Uma
Rubem Medina

Belinho Rosedo
Francisco Horta
Jaime Fernandes
Júlio César
Luiz Braga
Osório Adriano
Osvaldo 13iolchi
PMDB

Antônio do Valle
Barbosa Neto
Carlos Nelson
José Luiz Clerot
Luís Roberto Ponte
Paulo Lustose

Antônio Brasil
Edinho Baz
Hélio Rosas
José Chaves
UdiaOuinan
Rubens Cosac

Titulares

Felipe Mendes
Fetter Júnior
Flávio Derzi
VadãoGornes
1 vaga
PSOB
Alberto Goldman
Fernando Torres
SIMoTorres
Yeda Cruslus

Firmo de Castro
Luciano Castro
Luiz Carlos Hauly
Roberto Brant

Osmir Lima
Paes landim
Paulo Heslander
1 vaga

Elton Rohnelt
Jonival Lucas
José Mendonça Bezerra
1 vaga
PMOB

AryKara
Elcione Barbafho
Roberto Valadão

Rita Camata
2 vagas
PPB

Augusto Nardes
Jair Bolsonaro
1 vaga

Anivaldo Vale
Amaldo Faria de Sá
Renato Johnsson
PSOB

Tuga Angerami
1 vaga

Feu Rosa
Roberto Brant
PT

GilneyViana
José Pimentel

Inácio Arruda (PCdoB)
Pedro Wilson
POT

PT
Maria da ~ção Tavares

Suplentes
Bloco (PFUPTB)

PPB
Enivaldo Ribeiro
João Plzzotatti
Jurandyr Paixão
Laprovita Vieira
Roberto campos

Autor: zalre Rezende

Presidente: Ary Kara (PMDB)
1" VICe-Presidente: Roberto Valadão (PMDB)
2" Vice-Presidente: Tuga Angerami (PSDB)
3" Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
Relator:

José Machado

Eurípedes Miranda

Silvio Abreu

Bloco (PUPSD/PSC)
E'ujácio Simões

Expedito ;Júnior (PPB)

JoãoTota
2 vagas

PTB

Bloco (PSBlPMN)

Roberto Jefferson

José Coimbra

Raquel Capiberibe

1 vaga

Secretário: Sílvio Sousa da Silva
Local: Serv. Com. Especiais, Anexo li, 5aIas 169-B
Telefones: 318-7061n062

Raquel Capiberibe
PL

DESTINADA A, NO PRAZO DE
40 (QUARENTA) SESSÕES, PROFERIR
PARECER A PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUiÇÃO N2 231, DE 1995,
QUE ALTERA OS INCISOS XIII E XVI DO
ART. 72 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL.
(REDUZ JORNADA MÁXIMA DE TRABALHO
PARA 40 HORAS SEMANAIS)
Autor: Inácio Arruda

Presidente: Armando Abflio Arruda
12 Vice-Presidente: zaire Rezende (PMDB)
22 Vice-Presidente: Luciano Castro (PSDB)
32 VICe-Presidente: Jair Meneguelli (PT)
Relator: João Mellão Neto (PFL)
Titulares

Suplentes
PFL

Aroldo Cedraz
Corauci Sobrinho
João Mellão Neto
Lael Varella
Osório Adriano
Paes Landim

Pedro Valadares

Expedito Júnior (PFL)

COMISSÃO ESPECIAL

Proposição: PEC 231-A/95

PSB

Secretária: Regina Brandão
Local: Serv. Com. Especiais - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7056/7052

'COMISSÃO ESPECIAl.:·
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A,
NO PRAZO DE 40 (QUARENTA) SESSÕES,
PROFERIR PARECER A PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nll 320, DE 1996,
QUE "ACRESCENTA ALíNEA "D"
AO INCISO 11 DO ARTIGO 105
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL. 11
(JULGAMENTO DE PREFEITOS)
Proposição: PEc-320J96
Autor: MATHEUS SCHMIDT
Presidente:
12 VICe-Presidente: Welson ~parini (PSDB)
Relator: Paulo Lima (PFL)
TItulares

Alexandre Ceranto
Átila Lins
Carlos Alberto Campista
Hugo Rodrigues da Cunha
Oscar Andrade
1 vaga

Armando Abflio
Luís Roberto Ponte
Noel de Oliveira
Sandro Mabel
Silas Brasileiro
zaire Rezende

Suplentes
PFL

Elton Rohnelt
Jonival Lucas
Leur Lomanto
Paulo Lima

Affonso Camargo
Arolde de Oliveira
Valdorniro Meger
Vilmar Rocha
Bloco (PMDB,PSD,PSL)

Bloco (PMDB, PSD, PSL)
Nelson Harter
Valdir Colatto
4 vagas

Dejandir Dalpasquale
Djalma de Almeida César
Rubens Cosac

Djalma de Almeida César
Sílvio Pessoa
Simara Ellery
PSDB

Antônio Çarlos Pannunzio
RommeI Feij6
Welson Gasparini

PSDB

B.Sá

Aloysio Nunes Ferreira
Arnaldo Madeira
Eduardo Coelho
Luciano Castro
Tuga Angerami
Wilson Braga

Edson Silva
Feu Rosa
Jovair Arantes
Moisés Bennesby
Vicente Arruda

Inácio Arruda
Jair Meneguelli
José Maurício
José Pimentel
Paulo Rocha

Aldo Rebelo
Chico Vigilante
Eduardo Jorge
Milton Mendes
Renan Kurtz
PPB
5 vagas

Antônio Feijão
João Leão
José de Abreu

BloIoo (PT, PDT, PedoB)
Fernando Zuppo
JoanaDarc
Luciano Zica

Femando Ribas Carfi
Sandra Starfing
Valdeci Oliveira
PPB

Bloco (PT, PDT, PedoB)

Ari Magalhães
EmnioAssmar

Eujácio Simões

Bonifácio de Andradà
Davi Alves Silva
Jarbas Lima

Darci Coelho
2 vagas
PTB

Vicente Cascione

Chico da Princesa

Secretária: Maria do Amparo Bezerra da Silva
Local: Servo Com. Especiais- Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7SS5n063

COMISSÃO ESPECIAL

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PEC
N!!.338-A, DE 1a96"QUE "DISPÕE SOBRE O.
RE'GIME CONSTITUCIONAL DOS MILITARES"
(REGIME DOS MILITARES)

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PEC
N!! 37o-A, DE 1996, QUE -MODIFICA Ó ARTIGO
207 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL11
(AUTONOMIA DAS UNIVERSIDADES)

Proposição: PEe-338196
Autor: Poder executivo
Presidente: Silas Brasileiro (PMDB)
12 Vice-Presidente: Hélio Rosas (PMDB)
2l! Vice-Presidente: Valdenor Guedes (PPB)
3l! Vice-Presidente: Antônio Feijão (PSDB)
Relator: Wemer Wanderer (PFL)
Titulares

Suplentes

ProposIção: PEC-370J96

Presidente:
12 Vice-Presidente: Emerson Olavo Pires (PMDB)
2l! Vice-Presidente: José Unhares (PPB)
32 Vice-Presidente: Feu Rosa (PSDB)
Relator: Paulo Bomhausen (PFL)
TItulares

Bloco (PFLJPT~)

Costa Ferreira
Jonival Lucas
José carlos Vieira
Osvaldo Coelho
Paulo Cordeiro
2 vagas

Betinho Rosado
Claudio cajado
Osvaldo Biolchi
Paes Landim
Paulo Bomhausen
Paulo Uma
1 vaga

Bloco (PMDBlPSD/PSL)

Bloco (PMDBlPSDIPSL)

De Velasco
Femando Diniz
Marquinho Chedid
Sandro Mabel
2 vagas

AntÔnio do Valle
Ary Kara
Hélio Rosas
Orcino Gonçalves
Silas Brasileiro
Simera Ellery

Suplentes
Bloco (PFLJPTB)

Elton Rohnelt
Francisco Rodrigues
Jaime Femandes
José Borba
Luiz Braga
Luiz Moreira
Roberto Pessoa

Abelardo Lupion
Maria Valadão
Osório Adriano
Paes Landim
Sérgio Barcellos
Vicente Cascione
Wemer Wanderer

Djalma de Almeida César
José Luiz Clerot
Lídia Quinan
Maria EMra
Maurício Requião
Nair Xavier Lobo

Cunha Uma
Hugo Biehl
Jorge Tadeu Murlalen
José Rezende
Pedro Corrêa
1 vaga

PSDB
Elias Murad
Leônidas Cristino
Nelson Marchezan
Pimentel Gomes
Vicante Arruda

PT
Jaques Wagner
João Coser
José Genoíno

Ivan Valente
Pedro Wilson
Valdeci Oliveira

Matheus Schmidt

Severiano Alves

Nilson Gibson

1 vaga

Gervasio Oliveira
PCdoB

PCdoB
Haroldo Uma

Sérgio bàmeiro
PSB

PSB
Gonzaga Patriota

Esther Grossi
Miguel Rossetto
Walter· Pinheiro
PDT

PDT
Silvio Abreu

Alexandre santos
RávioAms
Osmânio Pereira
Vicente Arruda
Welson Gasparini

Feu Rosa
Marconi Perillo
Nelson Marchezan
Roberto Santos
1 vaga

PT
Chico Vigilentã
Luiz Eduardo Greenhalgh
Marcelo Déda

Luiz Buaiz
5 vagas

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

PSDB
Antônio Feijão
celso Russomanno
José Anibal
Nicias Ribeiro
Rommel Feijó

Darcísio Perondi
Edinho Araújo
Marquinho Chedid
Ronaldo Perim
Sandro Mabel
1 vaga

Bloco (PPBlPL)

Bloco (PPBlPL)
Benedito Domingos
Darci Coelho
Jair Bolsonaro
Jorge Wilson
Osmar Leitão
Valdenor Guedes

Autor: Poder executIvo

Aldo Rebelo

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

Ricardo GOII.yde

Inácio Arruda

Secretária: Ana Clara Serejo
Local: Servo Com. Especiais, Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-7063f7066

COMISSÃO ESPECIAL

PL

DESTINADA A, NO PRÃZO DE 40 (QUARENTA)
SESSÕES, PROFERIR PARECER A PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NR 383-A,
DE 1996, QUE "DÁ NOYA REDAÇÃO
AO ART. 23 E SEU PARAGRAFO UNICO
DO ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS".
Proposição: PEc-383196

Autor: Benedito Domingos
e Outros

Presidente: Aldir Cabral (PFL)
12 Vice-Presidente: Darci Coelho (PFL)
2l! VICe-Presidente:
32 VICe-Presidente:
Relator: Sebastião Madeira (PSDB)

Luiz Buaiz

Secretária: Heloísa Diniz
Local: Servo Com. Especiais, Anexo li, Sala 169-B
Telefone: 318-6874

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À PEC
NR 407196, QUE ALTERA A REDAÇÃO DO
ARTIGO 100 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL
(PRECATÓRIOS)
Proposição: PEC-407196

Titulares

Suplentes

PFL
Abelardo Lupion
A1dir Cabral
Darci Coelho
Jairo Carneiro
Raimundo Santos
Rubem Medina
Vilmar Rocha

Alvaro Valle

Átila Lins
Carlos Alberto Campista
Ciro Nogueira
Cláudio Cajado
Corauci Sobrinho
Silvernani Santos
Vanessa Felippe

Presidente: Abelardo Lupion (PFL)
12 Vice-Presidente: José Rocha (PFL)
32 Vice-Presidente: Flávio Derzi (PPB)
32 VICe-Presidente: Zulaiê Cobra (PSDB)
Relator: José Luiz Clerot (PMDB)
Titulares

Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

PSOB

Bonifácio de Andrada
Edson Silva
João Faustino
Nestor Duarte
Ronaldo santos
Sebastião Madeira

Arthur Virgílio
Fernando Torres
Feu Rosa
José de Abreu
Paulo Mourão
Wilson Braga

Bloco (PMOB, PRONA)

Asdrúbal Bentes
Cleonâncio Fonseca
Ivanciro Cunha Lima
José Luiz Clerot
Sílvio Pessoa

Elcione Barbalho
Hélio Rosas
Marcelo Barbieri
Roberto Valadão
1 vaga
PPB

Adhemar de Barros Filho
Ary Kara
Jarbas Lima
João Iensen
José Rezende

Benedito Domingos
Osmar Leitão
PedroYves
Ricardo Barros
1 vaga

Bloco (PT, POT, PCdoB)

Chico Vigilante
Coriolano Sales
Haroldo Sabóia
Matheus Schmidt
Sérgio Miranda

5 vagas

Ablardo Lupion
Carlos Melles
José Rocha
Paulo Cordeiro

EXPedito Júnior
Luciano Pizzatto
Nelson Marquezelli
Silvemani Santos
Blo"<:o (PMOBIPSOIPSUfSC)

José Luiz Clerot
Luis Roberto Ponte
Simara Ellert

Fernando Diniz
Pinheiro ~dirn
Roberto Valadão
Bloco (PPBlPL)

RávioDerzi
Nelson Meurer
1 vaga

BasílioViIlani
Francisco Rodrigues
Roberto Campos
PSOB

Danilo de Castro
José Thomaz Nonô
Vicente Arruda

Luciano Castro
Luiz Piauhylino
Zulaiê Cobra
PT
Marcelo Deda
Milton Mendes

Chico Vigilante
1 vaga
POT

Femando Ribas Carli

Roberto Jefferson

Vicente Caseione

Silvio Abre\l
PSB

PTB

PSB

Gonzaga Patriota

Autor: Luciano Castro

Nilson Gibson

João CoIaço

Gervasio Oliveira

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

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 449, DE 1997, QUE "ALTERA DISPOSITIVOS
DOS ARTIGOS 71 E 72 DO ATO DAS
DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS, INTRODUZIDOS
PELA EMENDA CONSTITUCIONAL
DE REVISÃO N2 1, DE 1994
(FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO FISCAL)
Proposição: PEc-449197

Autor: Poder Executivo

Presidente: Luciano Pazzatto (PFL)
12 VICEl-Presidente: Roberto Valadão (PMDB)
2ll VICe-Presidente: Paulo Bemardo (PT)
32 Vice-Presidente: Enivaldo Ribeiro (PPB)
Relatora: Veda Crusius (PSDB)
Suplentes

Titulares
PFL

Alexandro Ceranto
Iberê Ferreira
Júlio César
Luciano Pizzatto
Rogério Silva
Saulo Queiroz

Alceste Almeida
Carlos Alberto Campista
Francisco Rodrigues
Luiz Braga
Maria Valadão
Oscar Andrade
Bloco (PMDBI PSDI PSL)

Jurandyr Paixão
Luis Roberto Ponte
Marisa Serrano
Ricardo Rique
Robson Tuma
Wilson Cignachi

Aníbal Gomes
Femando Diniz
Hélio Rosas
Maria Elvira
Roberto Valadão
Sandro Mabel

PSB

Alexandre Cardoso
PL

Eujácio Simões

Luiz Buaiz

Secretária: Rejane Marques
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-687417067
Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER A
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N!!472-A, DE 1997, QUE "ALTERA
DISPOSITIVOS DOS ARTS. 48, 62 E 84
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"
Proposição: PEe-472197

Autor: senado Federal

Presidente: Djalma de Almeida César (PMDB)
12 Vice-Presidente: Roberto Paulino (PMDB)
2 2 Vice-Presidente: Aloysio Nunes Ferreira (PSDB)
32 Vice-Presidente: Sandra Starling (PT)
Relator: Paes Landim (PFL)
Titulares

Suplentes
PFL

Antônio Ueno
Jaime Femandes
João Ribeiro
José Egysio
Oscar Andrade
Zila Bezerra

Augusto Farias
Claudio Cajado
Francisco Horta
Nan Souza
Paes Landim
Wemer Wanderer

PSDB

Bloco (PMDB, PSD, PSL)

Anivaldo Vale
Amon Bezerra
Ceci Cunha
Firmo de Castro
Raimundo Gomes de Matos
Sílvio Torres

Adroaldo Streck
Amaldo Madeira
BasílioVillani
Luiz Piauhylino
Roberto Brant
Veda Crusius

Gonzaga Patriota

Alceste Almeida
Barbosa Neto
De Velasco (Prona)
Luís Roberto Ponte
2 vagas

Djalma de Almeida César
Genésio Bemardino
José Luiz Clerot
Pedro Novais
Rita Camata
Roberto Paulino

Bloco (PTJ PDTJ PCdoB)

Giovanni Queiroz
Humberto Costa
Paulo Bemardo
Sérgio Miranda
Teima de Souza

Femando Zuppo
Inácio Arruda
João Coser
José Pimentel
Miguel Rossetto
PPB

Gerson Peres
Lamartine PoseUa
Laprovita Vieira
Mareio Reinaldo Moreira
Roberto Balestra

Benedito Guimarães
Enivaldo Ribeiro
Eurico Miranda
Felipe Mendes
Romel Anízio
PTB

José Borba

Chico da Princesa

PSDB

Aloysio Nunes Ferreira
Anivaldo Vale
Antonio Carlos Pannunzio
Marisa Serrano
Moisés Bennesby
Nestor Duarte

B.Sá
Carlos Alberto
Jovair Arantes
Nícias Ribeiro
Osmânio Pereira
Raimundo Gomes de Matos

Bloco (PT,PDT,PCdoB)

Aldo Rebelo
Haroldo Sabóia
José Genoíno
Sandra Starling
Sílvio Abreu

Aldo Arantes
Hélio Bicudo
Luiz Eduardo Greenhalgh
Marcelo Déda
Sérgio Cameiro

PPB

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Adylson Motta
Cunha Lima
Eraldo Trindade
Ibrahim Abi-Ackel
João Mendes

JoãoTota
4 vagas

~nio Bacci
José Genoíno
Milton Temer

Jaques Wagner
Luiz Eduardo Greenhalgh
Marcelo Déda
Silvio Abreu
1 vaga
PPB

PTB
Rodrigues Palma

Félix Mendonça
PSB

A1mino Affonso

Gonzaga Patriota

AryKara
Benedito Domingos
Benedito Guimarães
José Rezende
Ricardo Barros
PTB

PL
Eujácio Simões

Luis Barbosa
4 vagas

Antônio Joaquim Araújo

Vicente Cascione

Rodrigues Palma
PSB

Secretária: Maria de Fátima Moreira
Local: Servo Com. Especiais, Anexo li, Sala 169·6
Telefone: 318-7066/318-7063 FAX: 318-2140

Gilvan Freire

Pedro Valadares
PL

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE
40 (SESSÕES), PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL
N2 513, DE 1997, QUE -ACRESCENTA
PARÁGRAFO 52 AO ART. 55".
(DECORO PARLAMENTAR
- REGRAS PARA INVESTAÇÃO)
Proposição: PEC n 2 513/97

Autor: Marcelo Déda

Presidente: Jairo Azi (PFL)
12 Vice-Presidente: Raul Belém (PFL)
2l! Vice-Presidente:'
32 Vice-Presidente: Luiz Eduardo Greenhalgh (PT)
Relator: Henrique Eduardo Alves (PMDB)
Titulares
PFL
Adauto Pereira
Jaime Femandes
Luiz Durão
Magno Bacelar
Mauro Fecury
NanSouza

, Bloco (PMDBIPSD/PSL)
Asdrúbal Bentes
Djalma de Almeida César
Henrique Eduardo Alves
Ivandro Cunha Lima
Roberto Valadão
Rubens Cosac

Cleonâncio Fonseca
De Velasco (PRONA)
Dejandir Dalpasquale
José Luiz Clerot

2 vagas
PSDB

Aloysio Nunes Ferreira
Luiz Máximo
Marconi Perillo
Nelson Otoch
'Zulaiê Cobra
\
1; vaga

Welinton Fagundes

Secretário: SíMo Sousa da Silva
Local: Servo Com. Especiais, Anexo 11 Sala 1e5-B
Telefone: 318-7061/318-7052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER A
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Nl! 554-A, DE 1997, QUE "CONVOCA
ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE
A PARTIR DE 12 DE FEVEREIRO DE 1999"
Proposição: PEC-S54197

Suplentes

Antônio dos Santos
Antônio Jorge
Carlos Alberto Campista
Dolores Nunes
Jairo Azi
Raul Belém

Eujácio Simões

A1zira Éwerton
Max Rosenmann
Moisés Bannesby
Nestor Duarte
Roberto Rocha
Salvador Zimbaldi

Autor: Miro Teixeira

Presidente: Silvio Torres (PSDB)
12 Vice-Presidente: Ronaldo Cezar Coelho (PSDB)
22 Vice-Presidente: José Rezende (PPB)
32 Vice-Presidente: Pedro Valadares (PSB)
Relator: Odacir Klein (PMDB)
Titulares

Suplentes
PFL

Arolde de Oliveira
Augusto Viveiros
Benito Gama
Corauci Sol:.rinho
José Santana de Vasconcellos
Vilmar Rocha

Álvaro Gaudêncio Neto
Carlos Melles
Darci Coelho
Luiz Durão
Mauro F:ecury
f vaga

Bloco (PMDB, PSD,PSL)
Djalma de Almeida Cesar
Henrique Eduardo Alves
Ivandro Cunha Lima
Odacir Klein
Roberto Valadão
Sílvio Pessoa

Genésio Bernardino
Paulo ~.ustosa
Rubenlil'Cosac
3 vagas
.
PSDB

José Thomaz Nonô
Marconi Perillo
Nelson Marchezan

aasnio Villani
Emerson Olavo Pires
Fátima Pelaes

Nelson Otoch
Ronaldo Cezar Coelho
Silvio Torres

Feu Rosa
Luiz Carlos Hauly.
Marinha Raupp

Bloco (PT, POT, PCdoB)
Haroldo Lima
João Fassarella
João Paulo
Milton Temer
Miro Teixeira

Airton Dipp
Marcelo Déda
Maria Laura
Sérgio Miranda
Vanio dos Santos

Nicias Ribeiro

Mário Negromonte

PT
Ivan Valente
1 vaga

Alcides Modesto
José Pimentel
POT

Luiz Durão

1 vaga
Bloco (PUPSOIPSC)

PPB
Adhemar de Barros Filho
Emnio Assrnar
José Rezende
Júlio Redecker
Prisco Viana

Aécio de Borba
4 vagas

Eujácio Simões
Bloco (PSBIPMN)
1 vaga

PTB

Duilio Pisaneschi

Vicente Cascione

Bosco França

Secretária: Ana Clara Serejo
Local: Serv. Com. Esp. -1-reYtJ li, Sala 16lH3
Télefones: 318-755517063

COMJSSÃO ESPECIAL

PSB

DESTINADA A ANALISAR A
QUESTÃO DO DESEMPREGO

Gilvan Freire

Pedro Valadares
PL
Pedro Canedo

Eliseu Moura

Secretária: Cily Montenegro
Local: Servo Com. Especiais, Anexo li, sala 169-B
Telefone: 318-70561318-7061

Presidente: Miro Teixeira (PDT)
12 Vice-Presidente: Sandro Mabel (PMDB)
2!l Vice-Presidente: Miguel Rossetto (PT)
32 Vice-Presidente: Célia Mendes (PFL)
Relator:. Carlos Alberto (PSDB»
Titulares

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

Suplentes
Bloco (PFUPTB)

Benito Gama
Carlos Alberto (PSDB)
Manoel Castro
1 vaga
PMOB

PaulQ Lustosa
2 vagas

PPB

Suplentes
. Bloco (PFUPTB)
Adauto Pereira
Betinho Rosado
Cláudio Cajado
Luiz Braga

JairoAzi
José Rocha
Júlio César
Roberto Pessoa

Cleonâncio Fonseca
2 vagas

Célia Mendes (PFL)
Francisco Silva
José Rezende
PSOB
Domingos Leonelli
José Aníbal

PMOB

Antônio Balhrnann
Roberto Brant

Pinheiro Landim
2 vagas

Oscar GoIdoni
Paulo Lustosa
Sirnara Ellery

PT
Maria da Conceição Tavares
Miguel Rossatto

PPB
Enivaldo Ribeiro
Felipe Mendes
Sérgio Naya

Álvaro Gaudêncio Neto
Carlos Magno
Félix Mendonça
Júlio César

Albérico Filho
Luis Roberto Ponte
Sandro Mabel

Titulares

José Linhares
Marconi Perillo (PSDB)
Moacyr Andrade

Carlos Santana
Jair Meneguelli
POT
Fernando Zuppo

Miro Teixeira
Bloco (PUPSOIPSC)

PSOB
João Leão

Elton Rohnelt

Ceci Cunha

1 vaga

Pedro Canedo

Bloco (PSBIPMN)

PDT

Gonzaga Patriota

1 vaga

Secretária: Maria do Amparo Bezerra da Silva
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-7555n063

Miro Teixeira

José Maurício
PSSB
Pedro Valadares

Gervasio Oliveira
pedoB

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI 846,
DE 1995, DA SENHORA DEPUTADA
SOCORRO GOMES, QUE "REGULAMENTA O
PARAGRAFO ÚNICO DO ARIGO 178 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
E A SEUS APENSADOS.
(TRANSPORTE AQUAVIÁRIO - CABOTAGEM)
Poroposição: PL. 0846195
Autor: Socorro Gomes
Presidente: Alberto Silva (PMDB)
111 Vice-Presidente: Genesop Bernardino (PMDB)
2ll Vice-Presidente: Fausto Martello (PPB)
311 Vice-Presidente: Leonidas Cristino (PSDB)Relator: José Carlos Aleluia (PFL)
Titulares

Socorro Gomes

Jandira Feghali

COMISSÃO ESPECIAL
DESTiNADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI
N!l1.151, DE 1995, QUE "DISCIPLINA A
UNIÃO CIVIL ENTRE PESSOAS DO MESMO
SEXO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"
Proposição: PL 1.151195

Presidente: Maria Elvira (PMDB)
111 VICe-Presidente: Lindberg Farias (PCdoB)
211 Vice-Presidente: Jorge Wilson (PPB)
3ll Vice-Presidente: 5aIvador Zimbaldi (PSDB)
Relator: Roberto Jefferson (PTB)
Titulares

Suplentes

Suplentes
Bloco (PFLlPTB)

Bloco PFlJPTB
Chico da Princesa
José Carlos Aleluia
José Carlos Coutinho
José Carlos Vieira
Lael Varella
Philemon Rodrigues
Sergio Barcellos

EliseuMoura
João lesen (PPB)
Magno Bacelar
Mauro Fecury
Mauro Lopes (PMDB)
Rubem Medina
1 vaga

Bloco PMDBlPSDIPSL
Alberto Silva
Genesio Bernardino
João Thorne Mestrinho
José Pinotti
Mario Martins
Moreira Franco

Antonio Brasil
Zaire Rezende
4 vagas

Marilu Guimarães
Roberto Jefferson
Zila Bezerra
2 vagas

Fernando Gonçalves
Magno Bacelar
Ursicino Queiroz
1 vaga
Bloco (PMDBlPSD/PSL)

Lindberg Farias (PCdoB)
Maria Elvira
1 vaga

Bloco PPB,lPL
CunhaLirna
Eujacio Simões
João Pizzolatti
Laprovita Vieira
Ushitaro Karnia
1 vaga

Alzira Ewerton (PSDB)
Jorge Wilson
1 vaga

Arnaldo Faria de Sá
Herculano Anghinetti
Wagner 5aI,ustiáno
PSDB

Celso RUssOmanno
5aIvador Zirnbaldi
Tuga Angerami

Osmânio Pereira
Philernon Rodrigues (PTB)
1 vaga
PT

Jair Meneguelli
Nilmário Miranda

PSDB
Leonidas Cristino
Mario Negromonte
Veda Crusius
2 vagas

Fernando Gabeira (PV)
Lídia Quinan
1 vaga

Bloco (PPBlPL)

I

Benedito Guimarães
Fausto Martello
Fetter Junior
Francisco Silva
Jair Bolsonaro
José Egydio

Autora: Marta Supllcy

José Genoíno
Marta Suplicy
PDT

Koyu lha
Luiz Carlos Hauly
Roberto Rocha
2 vagas

Sérgio Carneiro

Arlindo Chinaglia
2 vaga(s)

Secretária: Maria Helena C. de Oliveira
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-6874n066l7067

VICente André Gomes
PSB

Fernando Lyra

Raquel Capi!Jeribe

PT
Carlos Santana
João Coser
Teima de Souza

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A APRECIAR E PROFERIJi
PARECER AO PROJÉTO DE LEI N2 1.673,
DE 1996, QUE "AUTORIZA O DEPARTAMENTO
NACIONAL DE OBRAS CONTRA
A SECA - DNOCS - A DOAR A ESTADOS,
, MUNICfplOS E O~TRAS ENTIDADES
PUBLICAS, OS AÇUDES QUE ESPECIFICA"
Proposição: PL 1.673195

Autor: Poder executivo

Pre~dente:B.Sá(PSDB)

12 VICe-Presidente: Roberto Pessoa (PFL)
22 Vice-Pre~dente: Paulo Lustosa (PMDB)
3!! Vice-Presidente: José Pimentel (PT)
Relator: José Unhares (PPB)
Titulares

PFL
Adauto Pereira
Antônio dos Santos
Osvaldo Coelho
Talvane Álbuquerque
2 vagas

Bloco (PMDB, PSD, PSL)
Alberto Silva
Ivandro Cunha Lima
José A1demir
Paulo Lustosa
saraiva Felipe
SiMo Pessoa

PTB
Philemon Rodrigues

Arlindo Vargas
PSB

Nilson Gibson
Gonzaga Patriota
Secretária: Edla Bispo
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706217061

COMISSÃO ESPECIAL

Suplentes

Batinho Rosado
César Bandeira
José Rocha
Júlio César
Mussa Demes
Roberto Pessoa

José Linhares
José Teles
Wagner do Nascimento

João Henrique
Pinheiro Landim
Roberto Paulino
3 vagas

PSDB

DESTINADA A EXAMINAR TODAS AS
MATÉRIAS, EM TRÂMITE NESTA CASA,
QUE VERSAM SOBRE AS ELEiÇÕES DE 1998
E, ESPECIALMENTE, O PROJETO DE LEI
N2 2.695, DE 1997, DO SENHOR DEPUTADO
EDINHO ARAÚJO, QUE "ESTABELECE
NORMAS PARA AS ELEiÇÕES
DE 3 DE OUTUBRO DE 1998
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"
(ELEiÇÕES DE 1998)
Proposição: PL 2.695197

Autor: Edinho Araújo

Presidente: Mendonça Filho (PFL)
12 Vice-Presidente: Affonso Camargo (PFL)
22 Vice-Presidente: Roberto Santos (PSDB)
32 Vice-Presidente: Padre Roque (PT)
Relator: Carlos Apolinãrio (PMDB\
Titulares

Suplentes
PFL

Affonso Camargo
Benedito de Lira
Corauci Sobrinho
Mendonça Filho
Ney Lopes
Saulo Queiroz

Álvaro Gaudênio Neto
Osmir Lima
SameyFilho
Valdomiro Meger
Vilmar Rocha
1 vaga
Bloco (PMDBlPSDJPSL)

Ceci Cunha
João Faustino
.Luiz Píauhylino
Márcia Marinho
Roberto Santos
Vicente Arruda

Adelspn Ribeiro
B.Sá;
Cipriano Corrêia
João Leão
Leônidas Cristino
Raimundo Gomes de Matos

Haroldo Lima
Humberto Costa
Jaques Wagner
Marcelo Deda
Wolney Queiroz
PPB

Ari Magalhães
Enivaldo Ribeiro

Djalma de Almeida César
Marçal Filho
Pedro Yves
Robson Tuma
Zaire flezende
1 vaga
PSDB

Bloco (PT, PDT, PCdoB)
Alcides Modesto
Coriolano Sales
Femando Ferro
Inácio Arruda
José Pimentel

Carlos Apolinário
Edinho Araújo
Femando Diniz
Pedro Irujo
Wagner Rossi
1 vaga

5 vagas

Jayme Santana
Nelson Marchezan
Paulo Feij6
Pimentel Gomes
Roberto Santos
Silvio Torres

Adelson' Ribeiro
Ademir Lucas
Cipriano Cprreia
Em~rson Olavo Pires
Nícias Ribeiro
Paulo Mourão
Bloco (PTIPDTIPCdoB)

Aldo Rebelo
João Almeida (PMDB)
Padre Roque
Sandra Starling
Silvio Abreu

H;3.roldo Lima
João Paulo
Luiz Eduardo Greenhalgh
Marta Suplicy
1 vaga

PPB
Benedito Domingos
Bonifácio de Andrada
Gerson Peres
Laprovita Vl8Íra
Prisco Viana

José Janene
4 vagas

Jair Meneguelli
João Paulo

Sandra Starling
Severiano Alves
PPB

PTB
Leopoldo Bessone

Israel Pinheiro

Arnaldo Faria de Sá
4 vagas

Aécio de Borba
Eurico Miranda
Nelson Meurer
PedroYves
Romel Anízio

PSB

PTB

Fernando Lyra

Pedro Valadares

Leopoldo Bessone

VICente cascione
PSB

PL

J.Jvaro Ribeiro

Alexandre Cardoso
Valdemar Costa Neto

Luiz Buaiz

Secretária: Angela Mancuso
Local: Servo Com. Especiais, Anexo li, Sala 169-B
T~efones:318-7~066

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A APRECIAR O PROJETO DE LEI
N!! 3.633/97, DO PODER EXECUTIVO,
QUE "INSTITUI NORMAS GERAIS SOBRE
DESPORTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"
Proposição: PL 3.633197

Autor: Poder Executivo

Presidente: Germano Rigotto (PMOB)
12 Vice-Presidente: Ronaldo Cézar Coelho (PSDB)
2l! Vice-Presidente: Romel Anízio (PPB)
32 Vtce-Presidente: Sandra Starling (PT)
Relator: AntOnio Geraldo (PFL)
Tltu!~res

Suplentes

PL
Pedro Canedo

Welinton Fagundes

Secretária: Rejane Marques
Local: Servo Com. Especiais, Anexo li, sala 165·B
Telefones: 318-6874/318-7052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER AO
SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO
DE LEI NS! 3.710193 QUE "INSTITUI
O CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO"
Proposição: PL-3.71D193

Autor: Poder Executivo

Presidente: Paulo Gouvêa (PFL)
12 Vice-Presidente: Gonzaga Patriota (PSB)
2l! Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Pedro Henry (PSDB)
Relator: Ary Kara (PMDB)
Titulares

Suplentes

PFL
AntOnio Geraldo
Ciro Nogueira
Corauci Sobrinho
Jaime Martins
José Rocha
Vanessa Felippe

Carlos Magno
José Egydio
Júlio Casar
Murilo Pinheiro
Ursicino Queiroz
1 vaga
Bloco (PMOB, PSO, PSL)
Freire Júnior
saraiva Felipe
4 vagas

DarCísio Perondi
Germano Rigotto
. Marquinho Chedid
Mauro Lopes
Sandro Mabel
Sílvio Pessoa
PSOB
Ademir Lucas
Jovair Arantes
Marcus Vicente
Renato Johnsson
Ronaldo César Coelho
Wilson campos

Adroaldo Streck .
Marconi Perillo
Narcio Aodrigues
Paulo Feijó
Raimundo Gomes de Matos
Zulaiê Cobra

Bloco (PT, POT, PCdoB)
Carlos Santana
Jaques Wagner
Ricardo Gomyde

Aldo Rebelo
Arlingo Chinaglia
Fernando Lopes

Bloco (PFUPTB)
AldirCab~

AntOnio dOs Santos
Arolde de Oliveira
João carlos Bac~ar
Luiz Braga
Maria Valadão
Osório Adriano
1 vaga

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

Bloco (PMOBIPSD/PSL)
carlos Nelson
Femando Gabeira (PV)
João Thomé Mestrinho
Nair ~avier Lobo
Paulo Ritzel
Rubens Cosac

Adelson Salvador
Ary Kara
Barbosa Neto
Mário Martins
Max Rosenmann
1 vaga

Bloco (PPBlPL)
Arnaldo Faria de Sá
Cleonâncio Fons~
Cunha Bueno
Cunha Lima
José Rezende
Pedro canedo

Jarbas Lirna
João Ribeiro
Roberto Balestra
sa/aliel Carvalho
Welinton Fagundes
Wigberto Tartuce
PSOB
AntOnio Feijão

Ademir Lucas

Jovair Arantes
Leônidas Cristino
Mário Negromonte
Pedro Henry

Celso Russomanl1o
João Leão
Paulo Feijó
Simão Sessim

POT

Eurípedes Miranda
De Velasco

PT
Carlos Santana
Nilmário Miranda
Pedro Wilson

Arlindo Chinaglia
GilneyViana
Paulo Bernardo
POT

Renan Kurtz

Fernando Zuppo

Francisco Rodrigues (PPB)
PCdoB

Aldo Arantes

Aldo Rebelo

Secretária: Rejane Marque"
Local: servo de Com. Esp. - Anexo 11, saJa 169-B
Telefones: 318-687417067

COMISSÃO ESPECIAL

PSB

Gonzaga Patriota

Nilson Gibson
PCdoB

Sérgio Miranda

Aldo Rebelo

Secretária: Edla Bispo
Local: Servo Com. Especiais, Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-706217061

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER SOBRE O
PROJETO DE LEI N2 4.376/93, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "REGULA A FALÊNCIA,
CONCORDATA PREVENTIVA E A
RECUPERAÇÃO DAS EMpRES~S QUE
EXERCEM ATIVIDADE ECONOMICA
REGIDA PELAS LEIS COMERCIAIS
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"
Proposição: PL nll 4.376193

Autor: Poder Executivo

Presidente: josá Luiz Clerot (PMOB)
12 Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (PPB)
22 Vice-Presidente:
32 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 Biolchi
Raul Belém
PMDB

Fernando Diniz
Gilvan Freire
Oscar Goldoni

Dilso Sperafico
Jorge Tadeu Mudalen (PPB)
José Luiz Clerot

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI
N2 4.425/94, DO SENADO FEDERAL, QUE
"PRoíBE A EXCLUSÃO DE COBERTURA DE
DESPESAS COM TRATAMENTO DE
DETERMINADAS DOENÇAS EM CONTRATOS
QUE ASSEGURAM ATENDIMENTO MÉDICOHOSPITALAR PELAS EMPRESAS PRIVADAS
DE SEGURO SAÚDE OU ASSEMELHADAS" E
DEMAIS PROPOSTAS EM TRAMITAÇÃO
NESTA CASA QUE VERSAM SOBRE
"PLANOS E SEGURO DE SAÚDE".
Proposição: PL 4.425194

Ibrahim Abi-Ackel
Jarbas Uma
Valdomiro Meger (PFL)

Adhemar de Barros Filho
Adylson Motta
Raimundo Santos (PFL)
PSOB

Presidente: Euler Ribeiro (PFL)
12 Vice-Presidente: Pedro Luís Albuquerque (PFL)
Relator: Pinheiro Landim (PMOB)
Titulares

Suplentes
Bloco (PFL, PTB)

Euler Ribeiro
Lima Netto
Roberto Jefferson
Silvemani Santos
Ursicino Queiroz
Vanessa Felippe
1 vaga

Elton Rohnelt
José Rocha
Laura Carneiro
Luciano Pizzatto
Osvaldo Biolchi
Rogério Silva
1 vaga
Bloco (PMOB, PSO, PSL)

Oarcísio Perondi
Genésio Bernardino
José Pinotti (PSB)
Moreira Franco
Pinheiro Landim
Saraiva Felipe

Germano Rigotto
José Aldemir
José Luiz Clerot
Marcos Vinícius de Campos'(PFL)
,Paulo Lu!:!.tósa
1 vaga

Herculano Anghinettí (PPB)
Nelson Otoch

Cunha Bueno
Herculano Anghinetti
José Egydio (PFL)
José Unhares
Pedro Corrêa
Pedro Luís Albuquerque (PFL)

Eurico Miranda
Jofran Frejat
Luiz Buaiz
Moacyr Andrade
Nilton Baiano
1 vaga

PSOB

PT

Milton Mendes
Sandra Starling

Autor: Iram Saraiva

Bloco (PPB, PL)
..

PPB

Danilo de Castro
Jovair Arantes

Fernando Lopes
Bloco (PUPSD/PSC)

Miguel Rossetto
Waldomiro Fioravante

Antônio Carlos PannunziQ
Ceci Cunha

Márcia Marinho
Osmânio Pereira

Elias Murad
Jovair Arantes
1 vaga

Pimentel Gomes (PPS)
Rommel Feijó
Tuga Angerami

PT
Arlindo Chinaglia
Eduardo Jorge
Humberto Costa

Jaques Wagner
Sandm Starling
Sérgio Arouca (PPS)

1 vaga

1 vaga
Bloco (PT, PDT,

Luiz Durão
Luiz Mainardi
Paulo Rocha
Ricardo Gornyde
Valdeci OIiveim

Chico Vigilante
Jandim Feghali
JOsé Genoíno
Marta Suplicy
Severiano Alves

POT

Vicente André Gomes (PSB)

PÇ~oB)

PPB

Fernando Ribas Carli (PPB)
PSB

Ricardo Heráclio

Gonzaga Patriota
PCdoB

Agnelo Queiroz

Augusto Farias
Bonifácio de Andrada
Eraldo Trindade
Fmncisco Silva .
Wigberto Tartuce

Arnaldo Faria de Sá
Gerson Peres
Osvaldo Reis
Prisco Viana
1 vaga
PTB

Jandim Feghali
Rodrigues Palma

Secretário: Silvio Sousa da Silva
local: Serv. Com. Especiais, Anexo" Sala 168·B
Telefone: 318·70611318-7062

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER AO PROJETO DE LEI Nll 5.430,
DE 1990, QUE "ALTERA, ATUALIZA E
CONSOLIDA A LEGISLAÇÃO SOBRE
DIREITOS AUTORAIS E DÁ OUTRAS
PROVID~NCIASH E A SEUS APENSADOS
ProposIção: PL 543OJ9O

Autor: Senado Federal

Presidente: Roberto Brant (PSOB)
2!l VICe-Presidente: Jandim Feghali (PcdoB)
32 VICe-Presidente: Eraldo Trindade (PPB)
Relator:
Titulares

Suplentes
PFL

Aro/de de Oliveira
Marilu Guimarães
Osmir Uma
Paes Landim
Paulo Gouvea
Vic Pires Franco

Antônio GemIdo
Antônio Ueno
Augusto VIVeiros
Cláudio Chaves
Roberto Fontes
Zila Bezerra
Bloco (PMOB, PSO, PSL)

Carlos Nelson
Hermes Parcianello
Moreira Franco
Paulo Ritzel
2 vagas

Edinho Amújo
José Luiz Clerot
Pinheiro Landim I
3 vagas

PSOB

Aloysio Nunes Ferreira
Arnaldo Madeira
Marcus Vicente
Pimentel Gomes
Roberto Brant

Fernando Torres
Feu Rosa
AávioArns
Leônidas Cristino
Marconi Perillo

José Borba

PSB
Ricardo Heráclio

Pedro Valadares

Secretária: Maria de Fátima Moreim
Local: Serv. Com. Esp. - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706617052
1

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA AO ESTUDO DAS REFORMAS
POLITICAS, DEVENDO PROPOR, DENTRE
ESTAS, A ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO ELEITORAL E MODIFICAÇÕES NA LEGISLAÇÃO
ELEITORAL-PARTIDÁRIA, INCLUSIVE AS
NECESSÁRIAS ALTERAÇÕES NA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL
Presidente: Mendonça Filho (PFL)
12 VICe-Presidente: Aracely de Paula (PFL)
2!l Vice-Presidente: Jayme Santana (PSOB)
32 Vice-Presidente: A1zim Ewerton (PSDB)
Relator: João Almeida (PMDB)
Titulares

Suplentes
Bloco (PFLlPTB)

Amcely de Paula
Bonifácio de Andmda (PPB)
Coraucl Sobrinho
José Santana de Vasconcellos
Mendonça Filho
Paulo Gouvea
Vicente Cascione
PMD8
João Almeida
Marcelo Barbieri
Nicias Ribeiro (PSOB)
Roberto Valadão
2 vagas

Paes Landim
Pedrinho Abrão
.Ricardo Barros
~oberto Pessoa
Rodrigues Palma
VilmarRocha
~ vaga
Barbosa Neto
Marisa permno
Maurício ,Requião
Tetê Bezerra
··2 vagas

PPB

A1zira Ewerton
Jarbas lima
José Janene

Arnaldo· Faria de Sá
Cunha Bueno
José Unhares

Prisco Viana
Romel Anízio

Ricardo Izar
1 vaga
PSDB

Feu Rosa
Jayme Santana
Roberto Santos
Silvio Torres

Aécio Neves
.Cipriano Correia
Paulo Feijó
2 vagas
PT

João Paulo
Paulo Delgado
Sandra Starling

José Genoino
Padre Roque
Waldorniro Fioravante

PPB
'OelfÍm Netto
Fetter Júnior
José Janene
Júlio Redecker
OsrnarLeitão

Cunha Bueno
Herculano Anghinetli
Laprovita Vieira
Márcio Reinaldo Moreira
Roberto Campos
PSDB

Firmo de Castro
Luiz Carlos Hauly
Marconi Perillo
Veda Crusius

Antônio Feijão
Fernando Torres
2 vagas

PDT
Enio Bacci
Eurípedes Miranda

Coriolano sales
Matheus Schmidt
Bloco (PUPSDJPSC)
Valdemar Costa Neto

PT

Marquinho Chedid
PDT

Bloco (PSBIPMN)
Fernando Lyra

Pedro Valadares

Mârcia Cibilis Viana
Paulo Bernardo (PT)

Coriolano Sales
Fernando Lopes

PedoB

Bloco (PUPSDIPSC)
Haroldo Lima

Aldo Arantes
Secretária: Brunilde Liviero Carvalho de Moraes
Local: Servo Com. Especiais - Anexo 11, Sala 169-8
Telefones: 318-7067/6874

Eujácio Simões

Francisco Horta
Bloco (PSBlPMN)
Alexandre Cardoso

Presidente: Gonzaga Mota (PMDB)
12 Vice-Presidente: Edinho Bez (PMDB)
2l! Vice-Presidente: Marconi Perillo (PSDB)
3l! Vice-Presidente: Vilmar Rocha (PFL)
Relator: Saulo Queiroz (PFL)
Titulares

Suplentes
Bloco (PFUPTB)
Augusto Viveiros
Carlos Melles
Jonival Lucas
José Coimbra
Lima Netto
Osório Adriano
Roberto Pessoa

Benito Gama
Félix Mendonça
Manoel Castro
Ney Lopes
Paes Landim
Saulo Queiroz
VilmarRocha
PMDB

Antônio do Valle
Luís Roberto Ponte
Marcos Lima
Paulo Ritzel
2 vagas

Ricardo Heráclio
PCdoB

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A EXAMINAR OS PROJETOS DE
LEI, EM TRÂMITE NESTA CASA,
QUE VERSAM SOBRE MATÉRIAS RELATIVAS
AO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL,
REGULAMENTADORAS DO ART. 192 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL

Edinho Bez
Germano Rigotto
Gonzaga Mota
Pedro Novais
Silas Brasileiro
1 vaga

João Coser
Maria Conceição Tavares
Nedson Micheleti

José Pimentel
Luiz Gushiken
Vânio dos santos

Ségio Miranda

Milton Temer (PT)

Secretário: Sílvio Sousa da Silva
Local: Servo Com. Especiais - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706117052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA AO ESTUDO DAS MEDIDAS
LEGISLATIVAS QUE VISEM IMPLEMENTAR,
NO BRASIL, AS DECISÕES DA IV
CONFERêNCIA MUNDIAL DA MULHER
Presidente: Rita Camata (PMDB)
12 Vice-Presjd\3flte: Fátima Pelaes (PSDB)
2l! Vice-Presidente: Marta Suplicy (PT)
32 Vice-Presidente: Dolores Nunes (PPB)
Relatora: Marilu Guimarães (PFL)
Suplentes

Ttitulares
PFL

Carlos Magno
Costa Ferreira
Euler Ribeiro
Vanessa Felippe
2 vagas

Célia Mendes
Fernando Gabeira
Maria Valadão
Marilu Guimarães
Ursicino Queiroz
Zila Bezerra
Bloco (PMDBlPSDIPSL)
Darcísio Perondi
Elcione Barbalho
Nair Xavier Lobo
Regina Lino

Pedro Novais
Simara Ellery
4 vagas

Rita Camata
Tetê Bezerra

Jorge Wilson
Marcelo Barbieri
Nair Xavier Lobo
Silas Brasileiro

PSDB

Ceci Cunha
Dalila Figueiredo
Fátima Pelaes
Marcia Marinho
Marinha Raupp
Zulaiê Cobra

Feu Rosa
Veda Crusius
4 vagas

Bloco (PTIPDTIPCdoB)
Ed~i'lrdo Jorge
Jandira Feghali
Marta Suplicy
Sérgio Carneiro
Teima de Souza

Esther Grossi
Humberto Costa
Marcia Cibilis Viana
sandra Starling
Socorro Gomes
PPB

A1cione Athayde
Arnaldo Faria de Sá
A1zira Ewerton
Dolores Nunes
Herculuano Anghinetti

Orcino Gonçalves
Valdir Colatto
Zaire Rezende
1 vaga
PSDI;J

Adelson Ribeiro
Alzira Ewerton
Dalila Figueiredo
Paulo Feijó
Renato Johnsson
Roberto Rocha

Amon Bezerra
Feu Rosa
Jovair Arantes
Luiz Piauhylino
Nelson Otoch
Zulaiê Cobra
Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Euripedes Miranda
Hélio Bicudo
José Genoíno
Luiz Alberto
Ricardo Gomyde

5 vagas

PTB

Etevalda Grassi de Menezes

José Coimbra"

PPB

Adhemar de Barros Filho
Jarbas Lima
João Pizzolatti
VadãoGomes
Wigberto Tartuce

Adylson Motta
Carlos Airton
Jair BoIsonaro
Mário Cavallazzi
1 vaga
PTB

PSB

Raquel Capiberibe

Pedro Valadares

Secretária: Marlene Nassif
Local: Serv. Com. Especiais - Anexo fi, Sala 169-B
Tf3lefones: 318-706717066 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A EXAMINAR A QUESTÃO" DA
SEGURANÇA PÚBLICA NO PAís, COM A
FACULDADE DE, AO FINAL, OFERECER
PROPOSiÇÕES VERSANDO SOBRE O
ASSUNTO, PARA TRAMITAÇÃO NO ÂMBITO
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DO
CONGRESSO NACIONAL
Presidente: Abelardo Lupion (PFL)
12 Vice-Presidente: Carlos Melles (PFL)
22 Vice-Presidente: Nair Xavier Lobo (PMDB)
"32 Vice-Presidente: Hélio Bicudo (PT)
Relator: Zulaiê Cobra (PSDB)
Titulares

Nelson Marquezelli

Vicente Cascíone
PSB

Gonzaga Patriota

Nilson Gibson
PL

Luiz Buaiz

Pedro Canedo

Secretária: Brunilde Liviero C. de Moraes
Local: serviço de Com. Especiais - Anexo li, SI. 169-B
Telefones: 318-7067/6874

COMISSÃO ESPECIAL
COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR
E PARTICIPAR DA DISCUSSÃO PARA"
IMPLEMENTAÇÃO DA ÁREA DE LIVRE
COMÉRCIO DAS AMÉRICAS - ALCA
Presidente: Germano Rigotto (PMDB)
Relator: Francisco Horta (PFL)
Titulares

Ciro NOgueira
Francisco Horta
Hugo Rodrigues da Cunha
Roberto Fontes
Roberto Pessoa
Vanessa Felippe

Suplentes

PFL

Suplentes
PFL

Abelardo Lupion
Aldir Cabral
Benedito de Lira
Carlos Melles
Luiz Moreira
1 vaga

Chico Vigilante
Fernando Ferro
Fernando Zuppo
José Pimentel
Luiz Eduardo Greenhalgh

Francisco Horta
José Lourenço
Paulo Bornhausen
Sarney Filho

Lima Netto
Paulo Gouvêa
Rogério Silva
Werner Wanderer
Bloco PMDB, PSD, PSL

Germano Rigotto
2 vagas

José Chaves
Neuto de COnto
"1"vaga

Bloco (PMDB, PSD, PSL)

Antônio do Valle
Hélio Rosas

De Velasco (PRONA)
Mauro Lopes

PSDB

José Aníbal

Amon Bezerra·

Marcus Vicente
Nelson Marchezan

Feu R,osa
José Thomaz NonO
Bloco PT, PDT, PCdoB

Aldo Rebelo
Carlos Cardinal
Luiz Gushiken

Geraldo Pastana
Haroldo Lima
Maria da Conceição Tavares
PPB

Femando Ribas Carli
José Teles
Ushitaro Kamia

Arl Magalhães
Delfim Netto
Júlio Redecker
PTB
Arlindo Vargas

Paulo Cordeiro

Secretário: Mário Brausio CoutinhoLocaI: Servo de Com. Especiais - Anexo 11 - Sala 169-B
Telefones: 318-706617067

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSÕES, PROFERIR PARECER A PROPOSTA
DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO N!! 14-A,
DE 1995, QUE uDISPÕE SOBRE O
PERíODO DE FUNCIONAMENTO DO
CONGRESSO NACIONAL"
Proposição:PEC 14195

PTB

Israel Pinheiro

Secretária: Maria do Amparo Bezerra da Silva
Local: Servo Com. Especiais, Anexo li, Sã/a 169-B
Telefone: 318-75551318-7063 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL
CONSELHO DE ALTOS ESTUDOS E
AVALIAÇÃO TECNOLÓGICA
Presidente: Nelson Trad (PTB)
12 Vice-Presidente:
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente:
Titulares

Suplentes
PFL

João Mellão Neto
Samey Filho

Leur Lomanto
Lima Netto
Bloco (PMDB, PSD, PSL)

Hélio Rosas
Odacir Klein

Djalma de Almeida Casar
1 vaga
PSDB

Alberto Goldman
Roberto Santos

Antonio Carlos Pannunzio
Elias Murad

Autor: Adylson Motta

Presidente: Carlos Alberto (PSDB)
12 VICe-Presidente: Salvador Zimbaldi (PSDB)
211 VICe-Presidente: De Velasco (PRONA)
3l! Vice-Presidente: Chico Vigilante (PT)
Relator: José Thomaz Nonô (PSDB)
Trtulares

Suplentes

Roberto Campos
1 vaga

Jorge Tadeu Mudalen
Roberto Balestra
PTB

Israel Pinheiro
Nelson Trad

COMISSÃO EXTERNÃ
Asdrúbal Bentes
Fernando Diniz
Nair Xavier Lobo

Barbosa Neto
De Velasco (PRONA)
Ivandro Cunha Lima
PSDB

Luiz Máximo
Max Rosenmann
1 vaga

carlos Alberto
José Thomaz Nonô
Salvador Zimbaldi

José Borba

Secretário: Flávio Freitas Faria (Dir. ~. Leg.)
LocaI: Assessoria Legislativa
Telefones: 318-6722/318-6716

Bloco (PMDB, PSD, PSL)

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Eurípedes Miranda
João Coser
José Augusto (PPS)

Chico Vigilante
Padre Roque
Severiano A1bes

Inácio Arruda
1 vaga
PPB

Antônio Ueno
Arolde de Oliveira
Carlos Magno
1 vaga

Aroldo Cedraz
Benedito de Lira
Corauci Sobrinho
Jaime Martins

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Ivan Valente
Sandra Starling

PFL

DESTINADA A TRATAR DA QUESTÃO
PORTUÁRIA NACIONAL COM A FINALIDADE
DE VISITAR PORTOS BRASILEIROS,
EM PARTICULAR SANTOS E VITÓRIA
Presidente: Edinho Bez (PMDB)
1º Vice-Presidente: João Henrique (PMDB)
22 Vice-Presidente: Koyu lha (PSOB)
32 Vice-Presidente: Vicente Cascione (PTB) •
Relator: Lima Netto (PFL)
Titulares

José Teles
Silvemani Santos (PFL)
1 vaga

Suplentes
PFL

José Carlos Aleluia
Lima Netto

PPB

Adhemar de Barros Filho
,João Mendes
Prisco Viana

Philemon Rodrigues

.Augusto- Viveiros
Carlos Alberto Campista
Bloco (PMDB, PSD,PSL)

Edinho Bez

Hermes Parcianello

João Henrique

Mário Martins
PSOB

Koyu lha
Marcus Vicente

Féu Rosa
Paulo Feij6
Bloco (PT, POT, PCdoB)

Carlos Santana
Teima de Souza

Nedson Micheleti
Paulo Delgado

Lamartine Posella
Nilton Baiano

José Janene
1 vaga

Secretária: Ângela Mancuso
Local: Serviço de Com. Temp., Anexo li, Sala 169-B
Telefone: 318-7061

COMISSÃO EXTERNA

Presidente: Socorro Gomes (PCdoB)
Vice-Presidente: Confúcio Moura (PMDB)
Relator: Antônio Feijão (PSDB)
Titulares

Suplentes
PFL
Cláudio Chaves
Murilo Pinheiro

Bloco PMOB, PSO, PSL
Confúcio Moura
José Priante

Pinheiro Landim
Regina Uno
PSOB

Antônio Feijão
Salomão Cruz

Alzira Ewerton
Moisés Bennesby
Bloco PT, POT, PCdoB

Gilney Viana
Socorro Gomes

DESTINADA A ACOMPANHAR OS PROCEDIMENTOS RELATJVOS À D~MARCAÇ~O DAS
TERRAS INDIGENAS E AS QUESTOES
DECORRENTES DESTE PROCESSO

Aldo Rebelo
Matheus Schrnídt
PPB

João Tota
Valdenor Guedes

Carlos Airton
Luís Barbosa
PTB

José Coimbra

Benedito Guimarães (PPB)
Carlos Airton (PPB)
Davi Alves Silva (PPB)
Gilney Viana (PT)

Nan Souza (PFL)
Salomão Cruz (PSDB)
Sarney Filho (PFL)
Silas Brasileiro (PMDB)

Secretária: Edla Calheiros Bispo
Serviço de Comissões EspeciaiS-Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7062n061

DESTINADA A APURAR DENÚNCIAS
DE EXPLORAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
ILEGAL DE PLANTAS E
MATERIAL GENÉTICO NA AMAZÔNIA

Francisco Rodrigues
Vic Pires Franco

COMISSÃO EXTERNA

Coordenador: Sarney Rlho (PFL)

PPB

1 vaga

Secretária: Maria Helena C. de Oliveira
Local: Servo Comissões Espec. - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7067n052

COMISSÃO EXTERNA
o'.

Secretário: José Maria Ag~iar,de yW3tro
Serviço de Comissões Especiais - Anexo I, Sala 169-B
Telefones: 318-7061nOB2

DESTINADA A FAZER LEVANTAMENTO DAS
ÔB~AS INACABADAS DO GOVERNO FEDERAL
Coorden~dor: Deputado Carlos Alberto (PSDB)
Aroldo Cedraz (PFL)
Fernando Ferro (PT)
Carlos Alberto (PSDB)
Simara Ellery (PMDB)
Cunha Bueno (PPB)

COMISSÃO EXTERNA
PARA AVERIGUAR, NO PERfoDO
DE 17-10-96 A 30-6-97, A AQUISiÇÃO DE
MADEIREIRAS, SERRARIAS E EXTENSAS
PORÇÕES DE TERRAS BRASILEIRAS
POfl GRUPOS ~SIÁTICOS
Coordenador: Gilney Viana (PT)
Antônio Brasil (PMDB)
Fernando Gabeira (PV)
Gervásio Oliveira (PSB)
Gilney Viana (PT)
Luciano Pizzatto (PFL)

Luiz Femando (PSDB)
Osmir Lima (PFL)
Pauderney Avelino (PPB)
Socorro Gomas (PCdoB)

o •

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Com; Especiais"': Anexo H, Sala 169-B
'
Telefones: 318-706617067

COMISSÃO EXTERNA
SEM ôNus PARA CÂMARA DOS DEPUTADOS,
PARA EXAMINAR, OS TERMOS E AS
CONDiÇÕES GERAIS DO PROCESSO DE
DESESTATlZAÇ40DACQMPANHIAVALE DO
RIO DOCE - CVF.lD, INCLUSIVE OS DADOS E
DOCUMENTOS DISPONfvEIS NA CENTRAL DE
INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA,
DESIGNADA OFICIALMENTE
"SALA DE'INFORMAÇÕES"
Proposição:

Autor; Presidência

Coordenador: Miro Teixeira (pDT)
Tit,ulares
Antônio Brasil (PMDB)
Jair Bolsonaro (PPB)
Haroldo Sabóia (PT)
João Fassarella (PT)

Súpléntes,
Miro Teixeira (PDT)
Belém (PFL)
Socorro Gomes (PCdQB)
Tuga Angerami (PSDB)

Secretário: Mário Drausio Coutinho
Local: Servo Com. Especiais, Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7066/7067

CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTACÃO EINFORMACÃO
COORDENACÃO DE PUBLlCACÓES

TíTULOS PUBLICADOS· 1996/1998
SíNTESE DOS TRABALHOS: COMISSÃO DE
CONSTITUiÇÃO, JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

LEGISLAÇÃO ELEITORAL

ISBN: 85-7365-039-7
ISBN: 85-7365-042-7

R$1,32

~$6,60

CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL: 1988

ISBN: 83-7365-038-9

R$ 2,20

85-7365-037-0

R$ 5,00

REPERTÓRIO BIBLIOGRÁFICO:
DEPUtAóOS BRASILEIROS: 50·
LEGISLATURA,·1995-1999

ENDEREÇOS DOS DEPUTADOS

85-7365-034-6

R$4.95
Locais de venda: Mídia Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Cêmara dos Deputados. Telefones: (061) 318-6477/7271.
InformaçOes: Coordenaçao de Publicações. Telefones: (061) 318-686516866.

CAMARA DOS DEPUTADOS
-CENTRO DE DOCUMENTACÃO EINFORMACÃOCOORDENACÃO DE PUBLICAÇÕES

TíTULOS PUBLICADOS· 199611998
DEPUTADOS BRASILEIROS: REPERTÓRIO
BIOGRÁFICO

ISBN: 85-7365-G24-9(v.1)
85-7365-o25-7(v.2)

PERFIL PARLAMENTAR ULYSSES
GUIMARÃES

ISBN: 85-7365-G12-5

R$9,90

R$11,88

DIVIDA EXTERNA: A EXPERIÊNCIA
BRASILEIRA

ASSESSORIA LEGISLATIVA~ ASSeSSORIA
DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA

ISBN: 85-7365-036-2

R$1,21

ISBN: 85-7365-035-4
RS 7.70

LDB: DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO
_.
NACIONAL

REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS

• (lIIt~NQlQClltlWlllflttltl·11.1"~I~f
~(,.1t,·<1"i.tI1flll'Ol%

ISBN: 85-7365.()31-1

R$1,98

ISBN: 85-7365-028-1

R$9,90

Locais de venda: Mldia Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados. Telefones: (061) 318-647717271.
Informações: Coordenação de Publicações. Telefones: (061) 318-686516866.

CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTACÃO EINFORMACÃO
COORDENACÃO DE PUBLICAÇÕES

TíTULOS PUBLICADOS ·1996/1998
HOMENAGEM À SR- RUHíYVIH RABBANI,
PRIMEIRA·DAMA DA COMUNIDADE BAHÁ'í

1996 : UM ANO DE LUTA PELA VIDA:
RELATÓRIO ANUAL

_M!L....

ISBN: 85-7365-022-2

R$2,47

TRIBUNAL INTERNACIONAL .;.
MASSACRES DE ELDORADO DO CARAJÁS
E CORUMBIARA

AGRICULTURA: QUESTÕES DO
ABASTECIMENTO INTERNO

l.

Tribunal
Internacíonal
..
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ISBN: 85-7365-019-2

ISBN: 85-7365-018-4

R$11,11

R$2.97

CASO VALE DO JEQUITINHONHA,O;.
SISTEMA DE CONTROLE.DO EXECUTIVO, O

VISÃO DA COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES SOBRE A POLíTICA EXTERNA

ISBN: 85-7365-017-6

R$2,97

Locais de venda: Midia Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados. Telefones: (061) 318-647717271.
Informa~s: Coordenação de Publicações. Telefones: (061) 318-6865/6866.

SENADO
FEDERAL

SECRETARIA
ESPECIAL
DE EDITORAÇÃO
E PUBLlCAÇOES

EDiÇÃO DE HOJE: 376 PÁGINAS

