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ção' das den(lncias pelo Governo Federal. Ado- COMISSÕES ..
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ao mês de jutIo de 1997, da5' Sessão Extraorcinária,
sairão pl.bIicadas em St4lIemento a este Diário.

Ata da 195ª Sessão, em 30 de outubro de 1997

Senhor Presidente,

O SINPOUDF - Sindicato dos Policiais Civis
do Distrito Federal, volta a Vossa presença para
agradecer o empenho e atenção dispensados
quanto a inclusão do PL nº 1.286/95 na pauta da
sessão do dia 15 ,d9 c.orrente, oportunidade em
que nosso ped"jdo de urgência foi aprovado com
sucesso.

Sem mais para o mome!1to, agradecemos a
atenção, renovando os mais sinceros votos de pro
funda estima e consideração.

Cordialmente. - Hugo de Sousa Silva, Presi
dente.

Aproveitamos o momento para solicitar o
apoio de Vossa Excelência na aprovação do méri
to, que como profundo conhecedor do setor de se
gurança pública entendemos que seu apoio é de
terminante para a aprovação 'deste projeto de fun
damentai importância para toda a sociedade do
Distrito Federal, bem como para a família Policial
Civil.

Oficie-se ao Requeréhte, inforrnando-o
do encaminhamento do PL nº 1.286-C195 ao
Senado Federal. Após, arquive-se.

Em 30-10-97. - Michel Temer, Presi
dente.

Do Sr. Deputado Michel Temer, Presidente
da Câmara dos Deputados, nos seguintes ter
mos:

11- LEITURA DA ATA

Presidência dos Srs.: Severino Cavalcanti, 2f1 VICe-Presidente; Ubiratan Aguiar, 1Q Secretário;
José Maurício, 1Q Suplente de Secretário; Marcus Vicente; Arlindo Vargas;

§ 1Q do artigo 18 do Regimento Interno

1- ABERTURA DA SESSÃO
(14 horas)

O SR. PRESIDENTE (Marcus Vicente) - Ha
vendo o número regimental.

Está aberta a sessão.
Sob a proteç~o de Deu~ e em nome do povo

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

sessão anterior.

O SR. PAULO DELGADO, servindo como 2º
Secretário, procede à leitura da ata da sessão ante
cedente, a qual é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Marcus Vicente) - Pas
sa-se à leitura do expediente.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÃ, servindo
como 12 Secretário procede à leitura do seguinte

11I - EXPEDIENTE

OFíCIOS

Do Sr. Hugo de Sousa Silva, Presidente do
Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal,
nos seguintes termos:

Ofício nº 281/97

Brasília, 20 de outubro de 1997

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
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SGMIP nº 1.100
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·Offcio nl! 753197

Outubro de 1997

Btasrlia, 30 de outubro de 1997

Excelentfssimo Senhor
Deputado Barbosa Neto
Gabinete 566 - Anexo 111
Nesta

Senhor Deputado,

Faço retornar às mãos do eminente colega
a proposta de Emenda à Constituição de autoria
de Vossa Excelência, que "Inclui o cerrado na
relação dos biomas considerados patrimônio na
cional, modificando o § 4º do artigo 225 da Con
stituição", por não conter número mfnimo de ass
inaturas indicado no inciso I, artigo 201, do Regi
mento Interno.

No caso de complementação do número das
assinaturas, a proposta deverá ser'reapresentada di
retamente em sessão plenária.

Aproveito a oportunidade para renovar
manifestação de apreço. - Michel Temer, Presi
dente.

Do Sr. Deputado Aécio Neves, Uder do
PSDB, nos seguintes termos:

OF. PSDB/IINº 3.755/97

Brasrlia, 29 de outubro de 1997

Senhor Presidente,

Tenho a honra de indicar a Vossa Excelên
cia, nos termos regimentais, os Deputados Aloysio
Nunes Ferreira, Cândido Mendes, Luiz Máximo,
Marconi, Perillo, Nelson Otoch e Zulaiê Cobra,
como membro titulares, e os Deputados Alzira Éw
erton, Max Rosenmann, Moisés Bennesby, Nestor
Duarte, Roberto Rocha e Salvador Zimbaldi, como
membros suplentes, para integrarem a Comissão
Especial destinada a apreciar a Proposta de
Emenda à Constituição nº 513-A, de 1997, do Sen
hor Deputado Marcelo Déda e outros, que "Acres
centa § 5º ao art. 55 da Constituição Federal".

Atenciosamente, Deputado Aécio Neves, Uder
doPSDB.

Do Deputado Odelmo Leão, Uder do PPB,
nos seguintes termos:

Brasrlia, 28 de outubro.de 1997

Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência

pelo Partido Progressista Brasileiro - PPB, os 'Depu
tados Ary Kara, Benedito Domingos, Benedito Gui
marães, José Rezende e Ricardo Barros como titu
lares e os Deputados Jarbas Lima como suplen
tes para integrarem a Comissão Especial desti
nada a apreciar a Proposta de Emenda à Con
stituição nl! 513-A, de 1997, do Senhor Deputado
Marcelo Déda e outros, que "Acrescenta § 51! ao art.
55 da Constituição Federal".

Atenciosamente, Deputado OdeImo Leio,
UderdoPPB.

Da S'" Deputada Ana Catarina, nos seguin
testermos:

Brasília, 30 de outubro de 1997

Senhor Presidente,
Atendendo convocação de Vossa Excelência,

comunico-lhe que aceito assumir o mandato de
Deputada Federal, na qualidade de suplente, pelo
Estado do Rio Grande do Norte.

Aproveito a oportunidade para apresentar pro
testos de consideração e apreço. - Ana catarina
Lyra Alves.

Do Sr. Deputado José Luiz CIerot, nos
seguintes termos:

Brasília, de outubro de 1997

Senhor Presidente,
Por tratarem de matéria análoga, soficito a V. ~,

nos termos dos arts. 142 e 143 do Regimento In
terno, a apensação da PEC nl! 91/95, da Deputada
Aracely de Paula, que "altera o artigo 228 da Consti
tuição Federal" à de nl! 171/93.

Atenciosamente, Deputado José Luiz Clerot.

Defiro. Apense-se, nos termos do art
142 do RICO, a PEC nº 91/95 à PEC nl!
171/93. Oficie-se ao Requerente.

Em 30-10-97. - Michel Temer 
Presidente.
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MENSAGEM NQ 1.241, DE 1997
(DO PODER EXECUTIVO)

Submete a apreciaçao do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria 02 301, de 21 de maio de 1997 , que renova a permissS.o
outorgada à Rádio Transamérica de .Curitiba 'Ltda., para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná.

(AS COMISSOES DE CIENCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇAD E
INFORMATICA; E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54))

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado com o § 3D do artigo 223, da

Constituição Federal, submeto ti apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de

Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, o ato constante da Portaria n° 301, de

21 de maio de 1997. que renova a permissão outorgada à Rádio Transal)lérica de Curitiba Ltda.,

para explorar, sem díreito de exclusividade, serviço de radiodifusão' sonora em freqL1ência

modulada, na cidade de Curitiba. Estado do Paraná.

An 3° Este ato somente produzirá fOfeitos legais após deliberação do Congresso Nacional,
nos tennos do § 3" do art. 223 da Constituição

An. 4f1 Esta Ponaria entra em vigor na data de sua publicação.

Aviso nO 1.414 - SUPARJC Civil

Em 24 de outubro de 1997.

Senhor Primeiro Secretario.

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Excelentissimo Senhor Presidente da

República na qual submete à apreciação do Congresso'Nacional o ato constante da Ponaria nfl 30),

de 2) de maio de 1997, que renova a pennissão outorgada à Rádio Transamérica de Curitiba Ltda ,

da cidade de Curitiba, Estado do.Paraná

EXPOSiÇÃO DE MOTIVOS N' 2731MC, DE 20 DE OUTUBRO ~E 1997,
DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇOES

y Brasllia, 24

~~.Jv..

de outubro de 1997,

Atenciosamente,

~
CLOVIS DE BARROS CARVALHO
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil

da ~residencia da Republica

A Sua Excelência o Senhor
Deputado UBIRATAN AGUIAR
Primeil:.o Secretario da Câmara dos Deputados
BRASILIA-DF

SUUIIIL'lU d i.lprL'l:iJc;ii:u Jt: \"U~~<l E'\cL'l~lIdd d illdu~a Portada 11' 301 . U~ 21 Ui::
ma io de 1'IC) • pda qual renO\ci a permls~ào outorgada a Ràdio Transamerica d~ Curitíba Ltda.
urigilldlldlllelllt.' tlcfeliúd d RáJiu Tlan:.ame!il,;d de Culitiba 5 A. pda Purtaria \1C !l" 6:. de 10 I.Jt:
janeiro de 1975. publit:ada em 17 ~ubsequcntt:. autorizada a transfunnar !leu tipu societario para u
dlual pda Pulluna 11" 372. de 18 de ugo~tu dt: 1980 e rt:nU\aua pda Purtana 11° 246. de 8 de
novembro Je 1984. publicada no Diário Oficial da L"niãIJ de 12 sub~equente. para explorar serviço
de radiudifu:,âu ~onura ell1 frt:qu~ncia modula.da. 1lJ. cieJJ.de de Curitiba. E::;tado tio Paraná

o~ orgão~ l:Umpelentc:. de~le \1ini~teriu manire~lari!m-::.e 30bre o pedidu.
cun5Id~randlH' inMrUldu de açordo com i! legislação ilplicaveL o que me levou a deferir o
r~ueriml!lI1o d~ n:JlU\açau

3 bdJll''':U tlUC IlO~ Il:nnu::. ÚU q 3" OI,) ilt1 ~~3 tido Cou::.lilUiçãu. U dlu tle TCnU\açJ.u
~ornentc proJuzlra efe:llUs It:gais apos delibera.l;ãu do Congresso ~acional. para. onde solicito seja
cnl:dtllinlldJu U lefcrido alo. dt.:UlIlpallhadu Ju Prol,;e~~u Aúmínblrati,o t{' 53740 000704/9·-1. l.(Ut: lhe
deu origt:m

MENSAGEM N2 1.255, DE 1997
(DO PODER EXECUTIVO)

Comunica o Excelentíssimo Senhor Presidente da República que se
ausentará do País no dia 7 de novembro de 1997, para encontro
presidencial com seu homólogo colombiano, na cidade fronteiriça
de Letícia, onde fará escala a caminho da Cúpula
Ibero-Americana, na Venezuela.

(PUBLIQUE-SE. )

Senhores Membros da Câmara dos Deputados.

Dirijo-me a Vossas Excelências para infanná-los de que me ausentarei do Pais no dia

7 de novembro de )997, para encontro presidencial com meu homólogo colombiano, na cidade

fronteiriça de Leticia, onde farei escala a caminho da Cúpula Ibero-Americana, na Venezuela

Brasília, 30 de out:l:bro de )997.

PORTARIA N' 301 ,DE 21 DE J:laio DE 1997.

o MISISTRO DE ESCADO DAS COMUNICAÇÕES, no uso de suas atribuiçães.
wnro~me o disJlOsto no an 6", inciso I1,do Decreto nfl 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em vista
o q~ consta do Processo') Administrativo n° 53740000704194, resolve:

Ar1 1" Renovar, de acordo com o an. 33, § )0, da Lei n° 4.1 )7. de 27 de agosto ç1e 1962.
por dez anos. I panir de 11 de janeiro de 1995, a permissão outorgada à Rádio Transamérica de Curitiba
LtdA. orilinu1llmeme deferida aRádio Transamérica de Curitiba S.A ., pela Portaria Me nfl 62. de lO de

)&nciJO de 19'/!. publicada no Diário Oficial da Urnão em 17 subsequellte. autorizada a transtormar seu

~=:dea:~~e~~~i~:~~fI Ji~~ôk~i~ ~:oU~ã~e J:~g, ~b~~:~t~:c~:~;: ~:~
dimlo de exclusividade. serviço de radiodifusão·sonora em freqOência modulada, na cidade de Curitiba,
EmdodoP......

An. 2' A exploração do serviço. cuja outorga é renovada por esta Portaria, reger-se-á pelo
Código Bflsileiro de TelcwmuJÚcações. leis !õubseqOentes e seus regulamentos.

A\'iso n" 1.428 - SUPARlC. Cívil.

Em 30 de outoiJro do 19~7.

Senhor Primeiro Secretírio,

Encaminho a essa Secretaria Mensagem com a qual o Exce1entissimo Senhor

Presidente da República comunica que se ausentará do País no dia 7 de novembro de 1997, para
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encontro presidencial com seu homólogo colombiano, na cidade fronteiriça de Letícia, onde fará
escala a caminho da Cúpula Ibero-Americana, na Venezuela.

Atenciosamente,

SV1S~~~
MiníSlro de Estado Chefe da Casa Cívi)

da Presidência da República

Senhores Membros do Congresso Nacional,

De conformidade com o disposto no artigo 84, inciso VIH, da Constituição Federal,
submeto à elevada consideração de Vossas Excelências, acompanhado de Exposiçi'Io de Motivos do
Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, o texto do Acordo, por troca de Notas, de
Aprovação do Novo Anexo A do Tratado de Itaipu de 1973, celebrado entre o Governo da
RepÍlbJica Federativa do Brasil e o Governo da Repliblica do Paraguai, em Assunção, em 21 de
dezembro de 1995.

A Sua Exccléncia o Senhor
D"putado lJBIRATAN AGUIAR
Prímciru Sccrelàrio da Câmara dos Deputados
I1RASiI.lA·IlF.

de olltwro de 1997.

MENSAGEM N!il 1.257, DE 1997
(DO PODER EXECUTIVO)

Comunica o Excellmt1saimo Senhor Presidente da República que se
tará. do Pais noz dias 8 e 9 de novembro de 1997, para

a:~~~ci.par da VII ReunU.o de Chefes de Esta~o e de Governo, da
~onferência Ibero-AmAricana, em Isla Margar:Lta, Venezuela.

(PUBLIQUE-SE. )

Senhores MembrJs da Câmara dos Deputados.

Dirijo-me a Vossas Excel~ndas para informá~los de que me ausentarei do Pal:s nos
dias g e 9 de novembro de 1997. para participar do. Vil Reunião de Chefes de Estadó c MGovemo

da Conferência lpe.ro~Arnericana. e.m lsla. Margmitã.. 'l-énezuela:- ..

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTlIDOS LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TÍTULO IV
Da Orgallização dos Poderes

Aviso n" 1. 430 ~ SUPA){fC, Civil.

Brasilia, 30 de outtbro

de·J997.

de 1997.

CAPÍTULO 11
Do Poder Executivo

SEÇÃO 11
Das Atribuições do Presidente da República

Senhor Prirn~'iro '§ecretário,

Encaminho a essa Secretaria l\1ensagem comra qual o Excelentíssimo Senhor

Presidente da República comunica que se auseiítMá do País n~s dias 8 e 9 de novembro de 1997,
para participar da VII Reunião de Chefes de Estádo e de Govehw da Conferência Jbero~Americana,

em lsla Margadta, Venezuela.

Atenciosamente,

SbvJs~~
Ministro de Estado Chefe da C~a Civil

da Presidência da República

A Sua Excelência o Senhor
O"put.lddJBIRATAN AGUIAR
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
IlRASÍI.IA·llF.

MENSAGEM N2 1..260, DE 1.997
(DO PODER EXECUTIVO)

Submet'e ·à consideraç~o do Congresso Nacional o texto do Acordo,
por troca de Notas, de AprovaçAó do Novo Anexo A do Tratado de
Itajpu de 1973, celebrado entre o Governo da República
Federativa do Brasíl e o Governo da República do Paraguai, em
Assunçao, em 21 de dezembro de 1995.

(AS COMlSSOES DE .REÍ.A<;OES.EXTERIDRES E!:E DEFESA NACIONAL; DE
MINAS E ENERGIA; E DE CôNSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAçnO (ART.
54» • •

Art. 84 - Compet~ privativamente ao Presidente da República:
I - nomear e exonerar os Ministros de Estado;
11 - exercer, com o auxilio dos Ministros de Estado, a direção

superior da admillistração federal;
III - illiciar·o processo legislativo, na [onna e nos casos previs

tos nesta COllStituição;
IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como

expedir decretos e reg~lamentos para sua fiel execução;
V - vetar projetos de lei, total ou parcialmente;
VI - dispor sobre a organização e o funcionamento da adminis

tração federal, Ila fonna da lei;
VII - manter relações com Estados estrangeiros e acreditar seus

represelltantes diplomáticos;
VIII - celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujei

tos a referendo do Congresso Nacional;

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 376/DAM IIDAI·MRE • PAIN BRAS PARG,
DE 22 DE OUTUBRO DE 1997.
DO SENHOR MINIS'fRO DE ESTADO DAS RELAÇÕES EXTERIORES

Excelentíssímo Senhor Presidente da República,

Elevo à consideração de Vossa Excelência o

anexo proj eto de Mensagem pela qual se submett: ao referencio

do Congresso Nacional o Acordo entre o Gover10 da República
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Federativa do Brasil e o Governo da República do Paraguai

sobre o Novo Anexo A do Tratado de Itaipu, celebrado em 21 de

dezembro de 1995, por troca de notas entre o Embaixador do

Brasil em Assunção, Márcio Paulo de Oliveira Dias, e o então

Chanceler paraguaio, Ramírez Boettner.
2. O Anexo A do Tratado de Itaipu define o

estatuto da sociedade Itaipu Binacional, entidade criada a

fim de realizar o aproveitamento hidrelétrico do trecho do

rio Paraná comum a Brasil e Paraguai. O novo Estatuto, que

substituí o de 1986, atende aos principais interesses

brasileiros e procura, ao mesmo tempo, acolher as

preocupações paraguaias que conduziram à revisão do Estatuto,

ao estender o conceito de co-gestão até o nível das direções.

Entre outros pontos, o Estatuto passou a valorizar o "sistema

de planejamento e controle empresarial u , antes previsto

apl !las no Regimento Interno. Assim, o Conselho de

Administração, reconhecido como principal órgão de decisão de

Itaipu, contará com base estatutária mais sólida para su.a

atuação, inclusive para a maior disciplina orçamez.:.tária de

Itaipu.

3. Houve convergência quanto à intangibilidade do

Tratado de Itaipu, que tem por espinha dorsal o conceito da

binacionalidade, o que confere à Itaipu natureza jurídica

pecul iar . Brasi1 e Paraguai concordaram que caberia

introduzir no Estatuto dispositivo segundo o qual 11 0 controle

da Jtaipu Binacional, em conformidade com seu Tratado

constitutivo, será exercido por meio de auditores externos

independentes, de comprovada capacidade, reconhecida por
entidades financeiras internacionais 11. Quanto à suposta

função de Itaipu como pólo de desenvolvimento regional, foi

possível chegar a uma fórmula de compromisso que não implica

a real i zação de novas obras na hidrelétrica, que está em

pleno funcionamento e que o Governo brasileiro considera

concluída.

Respeitosamente,

no Artigo 111, Parágrafo 2 do Tratado de Ilaipu, concorda em fonnalizar um novo
Anexo "A" que substitua o Anexo "A" (Estatuto da ltaipu) atualmente em vigor, uus

seguintes tenuos:

A Sua Excelência o Senhor
Embaixador Luis Maria Ramirez Boettner
Ministro das Relações Exteriores

ANEXO "A"

ESTATUTO DA ITAIPU

CAPiTULO I

DENOMINAÇÃO E FINALIDADE

Artigo ]0

A ITAlPU é mna entidade Binacional criada pela República Federativa do Brasil
e pela República do Paraguai, consoante o Artigo 111 do Tratado de 26 de abril
de 1973, e tem como partes:

a) a Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRÁS, sociedade
anônima de economia mista brasileira;

b) a Adnúnistración Nacional de Electricidad - ANDE, entidade autárquica
paraguaia.

Artigà 20

O objeto da ITAlPU é o aproveitamenlo lúdrelétrico dos recursos lúdricos do
Rio Paraná, pertencenles em condomínio aos dois Palses, desde e inclusive o
Sallo Grande de Sete Quedas ou Salto de Guairá até a foz do Rio Iguaçu.

Parágrafo Único - As instalações adminislrativas da Entidade e seu patrimônio
documental fazem parte do condomÍlúo bi.l1acional da ITAlPU.

Ministro

Artigo 30

A lTAIPU, sujeita ao regime do direito intemacional, rege-se pejas nonnas
estabelecidas em seu tratado constitutivo, no presente Estatuto e nos demnis
Anexos.

Assunção, 21 de dezembro de 1995.

Nr.

Senhor Ministro,

T~nho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
para acusar recebimento de sua Nola N.R.Nr. 18, do dia 21 de dezembro
de 1995, cujo texto em portLguês é o seguinte:

"Senhor Eínbaixador:

Tenho a haura de dirigir-me a Vossa Excelência com
referência às negociações celebradas entre lIossOS Goventos sobre o Anexo "Ali
(Estatuto da 1Iaipn) do Tratado entre a Republica do Paraguai e a Republica
Federativa do Brasil para o Aproveilamento Hidroelélrico dos Recursos Hldricos do
Rio Paraná, pertencentes em Condomínio aos dois Palses, desde e inclnsive o Sa~o

do Guahá ou Sallo Grande de Sele Quedas até a Foz do Rio Iguaçu (Tratado de
Ilaipu) !inuado em 26 de abril de 1973.

Sobre o assunlo, teuho o prazer de inlbnnar Vossa
Excelência de que o Govemo da República do Paraguai, tendo em vista o disposto

Artigo 40

A ltaipu lem, de acordo com o que dispõem o Tralado, o presenle Estalnlo e os
demais Anexos, capacidade jurídica, fma.l1ceira e administrativa e responsabilidade
técnica para explorar o complexo hidrelétrico que tem por objeto, constituindo
também um fator de desenvolvimento para os dois paises.

Artigo 50

A ITAIPU tem sedes em Brasilia, Capilal da República Federativa do Brasil, e em
Assmlção, Capital da República do Paraguai.

CAPíTULO 11
CAPITAL

Artigo 60

O Capital dalTAIPU é equivalente a US$ 100.000..000,00 (cem milllõês de ãólares
dos Eslados Unidos da América), pertencente :l ELETROBRÁS e :l ANDE ell1
partes iguais e ÍlIlransferiveis. -

Parágrafo Único - O capital manter-se-á com valor constante de acordo com o
disposto no parágrafo 40 do Artigo XV do Tratado.
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CAPíTULO 11I

ADMINISTRAÇÃO

Artigo 70

A administração da Itaipu se fará dentro de wn modelo de eficiência destinado a
ot~ .0 .uso dos recursos e alcançar ÍlIdices de produtividade que assegurem sua
compelílíVldade uo mercado de euergia.

P~á~fo Único - o modelo de gestão da ltaipu obedecerá um coujunto de
dlf~ttizeS e melas estabelecidas pelo CouselllO de Ad.ll1inislração, órgão previsto no
Artigo 80 deste Estatuto.

Artigo 80

O Conselho de Adminislração é o prmcipal órgão de decisão da IrAlPU.

Parágrafo Único - O ConseUlo de Administração tomará couhecimeuto do curso
dos assuntos da IrAlPU, por meio das exposições que serão feitas pelo Diretor
Geral Brasileiro elou pelo Diretor Geral Paraguaio, ou por quein estes indiquem.

Artigo 90

O Conselllo de AdminislIação compor-se-á de doze Conselheiros nomeados:
a) seis pelo Govemo brasileiro, dos quais um será üldicado pelo Ministério
das Relações Exteriores e um será o Presidente da ELETROBRÁS.

b) seis pelo Govemo paraguaio, dos quais um será indicado pelo MÍlIistério
de Relações Exteriores e U11l será o Presidente da ANDE.

Parágrafo la - O Diretor Geral Brasileiro e o Diretor Geral Paraguaio, previstos no
Artigo 140 , integrarão o ConselllO, com voz e sem voto.

Parágrafo 20 - As rewliões do ConselllO serão presididas, alternadamente, por wn
Conselheiro de nacionalidade brasileira ou paraguaia e, rotativamente, por todos os
membros do Conselho.

Artigo 11 0

o Conselho de Administração se reunirá, ordinariamente, cada dois meses e,
extraordinariamente, quando convocado por intennédio dos Secretários, pelo
Diretor Geral Brasileiro elou pelo Diretor Geral Paraguaio, ou pela metade menos
um dos Conselheiros.

Parágrafo Único - O ConselllO de Administração só poderá decidir validamente com
a presença de pelo menos a metade dos Conselheiros de cada Pais e com paridade
de votos igual à menor representação nacional presenle.

Arligo 120

Os Conselhe!ros exercerão snas Illllções por nm pedodó de qnatro anos, podendo
ser recondnZldos.

Parágrafo 10 - Ao ocorrer vacância, o novo Conselheiro nomeado pelo respeclivo
Governo completará O mandato do Consellleiro qne deixa o cargo.

Parágrafo 20 - A qnalquer momento, os Governos poderão substitnir os
Conselheiros que houverem nomeado.

Artigo 130 '

São órgãos da admutistração da ITAlPU o ConseUlO de Administração e a
Diretoria Executiva.

Artigo 140

A Diretoria Executiva compor-se-á do Diretor Geral Brasileiro, do Diretor Geral
Paraguaio, dos Diretores de Área Técnico Brasileiro e Técnico Paraguaio,
Financeiro Brasileiro e Financeiro Paraguaio, de Coordenação Brasileiro e de
Coordenação Paraguaio, Admulistralivo Brasileiro, Administrativo Paragnaio,
Jnridico Brasileiro e Jnridico Paraguaio, todos com voz e voto.

Parágrafo 10 - Os Diretores Gerais serão nomeados pelos respectivos Governos.

Parágrafo 30 - O Conselho nomeará dois Secretários ltrn

paraguaio, que terão a seu cargo, entre outras atribui~ões,
documentos aprovados pelo Conselho de

brasileiro e outro
a de certilicar os

Administração.

Parágrafo 20 - Os Diretores de Área serão nomeados pelos respeclivos
Governos, por proposta da ELETROBRÁS e da ANDE, confoITne o caso.

Parágrafo 30 - Os Diretores Gerais e os Diretores de Área exercerão suas
funçães por nm periodo de cinco anos.

Artigo 100

Compete ao Conselllo de Administração cumprir e fazer cwnprir o Tratado e seus
Anexos, os protocolos adiciouais e outros instrumentos resultlllltes do Tratado,
estabelecer as diretrizes fundamentais de administração da lTAlPU e decidir sobre
as propostas da Diretoria Executiva referentes a:

a) o Regimento lutemo e a Nonna Geral de Licitação;
b) o plano geral de !Jrganização da ITAlPU;
c) o sistema de Plauejameutó e CoulIole Empresarial, como modelo de

gestão para a otimização das atividades da ITAlPU, que lhe pennita a
competitividade no mercado de energia;

d) os atos que importem alienação do patrimônio da ITAlPU, com prévio
parecer da ELETROBRÁS e da ANDE;

e) as reavaliações de ativo e passivo, com prévio parecer da
ELETROBRÁS e da ANDE, tendo em couta o disposto uo parágrafo
40 do Artigo XV do Tratado;

f) as bases de prestação dosserviços deoeletricidade;
g) as obrigaçães e os empréstimos;
h) o orçamento para cada exercicio e suas revisões;
i) a politica geral de seguros.

Parágrafo 10 - O ConseUlO de Admülistração examülará o Relatório Anual, o
Balanço Geral e demoustração da Couta de Resultados, elaborados pela Diretoria
Executiva, e os apresentará com sen parecer ã ELETROBRÁS e ã ANDE,
confonne o disposto no Artigo 230, parágrafo 10 deste Estatnto.

Parágrafo 20 - O ConseUlO de Admülistração decidirá sobre a contratação de
Auditoria Externa uldependente, entre empresas de comprovada capacidade,
reconhecida por entidades financeiras intemacionais, com prévio parecer da
ELETROBRÁS e da ANDE.

Parágrafo 40 - Em caso de vacância, o no\ u Diretor Geral on o novo Diretor de
Área nomeado pelo respectivo Governo completará, respectivamente, o mandato
do Diretor Geral ou do Diretor de Área qne deixa o cargo.

Parágrafo 50 - A qualquer momento os Governos poderão snbstitnir os Diretores
Gerais e os Diretores de Área. Os novos Diretores Gerais ou Diretores de Área
completarão o mandato pelo prazo restante.

Parágrafo 60 - Em caso de ausêucia ou imped!tnento temporário de um Membro da
Diretoria Executiva, este serà'snbslituldo por antro indicado pelo Diretor Geral da
mesma nacionalidade, acumulando as funções e com o direito de volo do Membro
substituldo. Em caso de ausência do Diretor Geral, este indicará ã Diretoria
Executiva seu substituto entre os Diretores de Área de sna naoionalidade.

Artigo 150

Os dois Diretores Gerais - de igual competência e hierarquia - são responsáveis
solidariamente pela coordenação, oganização e direção das atividades da ITAlPU e
a representarão em juizo ou fora dele, compelindo-Ules praticar todos os atos de
administração ordinária necessários ao funcionamenlo da Entidade, com exclusão
dos atribuldos ao ConseUlo de Admülislraçüo e á Diretoria Execuliva. Cabe-Ules,
ademais, realizar conjuntamente os atos de admissão e promoção de pessoal e de
designaçiio de chefias.

Artigo 160

A ITAlPU somente poderá assumir obrigaçães ou constitnir procuradores mediante
a assinatnra coujwlta dos dois Diretores Gerais.
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Os Diretores de Área, wn de cada nacionalidade, exercerão suas respectivas
funções em confonnidade com o conceito de cogestão, isto é, de fonua conjwlta e
com responsabilidade solid:íria.

'Artigo 180

São os seguintes os Diretores de área:

dois Diretores Técnicos, responsáveis pela operação e pela manutenção da
Central Hidrelétrica;

dois Diretores de Coordenação, responsáveis pelos serviços relacionados
com a preservação das condições'ambientais na área do reservatório, e com a
execução dos projetos e obras que lhe forem atribuidas pela Diretoria
Executiva fora da área das instalações destinadas à produção de energia
elétrica;

dois Diretores Jurldicos, responsáveis pela condução das questões juridicas
da Entidade;

dois Diretores Administrativos, responsáveis pela administração de pessoal e
.pela direção dos serviços gerais;

dois Diretores Financeiros, responsáveis pela execução das atividades
econômico-financeiras. 'de abastecimento e de compras.

Artigo 190

São atribuições e deveres da Diretoria Fxecutiva:

Os houorários dos Conselheiros e dos Membros da Diretoria executiva serão
fixados pela EI PTROBRÁS e pela ANDE, de comum acordo.

Artigo 220

O controle da ITAlPU, ~m cOllfonnidade com seu Tratado cOlIStitutivo, será
exercido por meio de , ,uditores Extemos Independentes de comprovada
capacidade, recOlúlecida por entidades financeiras Íllternacionais.

Parágrafo la - Os planos de Auditoria elaborados pela Diretoria Executiva, bem
como a seleção e contratação de Auditores Externos Independenies serão
submetidos à,consideração do Conselho de Administração, com prévio parecer da
ELETROBRAS e da ANDE.

Parágrafo 20 - Os Auditores Extemos Independentes examinamo as contas e a
confonnidade dos gastos com as dispOSições do Tratado.. deste Estatuto, dos demais
Anexos e das Resoluções do Conselho de Ad.ll1iníslração.

Parágrafo 30 - A ELETROBRÁS e a ANDE, cOlliunt3mente, poderão solicitar
ampliações e complementações dos relatórios dos Auditore. Externos
IndependClltes por inultennédio do Conselho de Administração.

Parágrafo 40 - O parecer dos Auditores Externos Independentes será publicado no
Diário Oficial de ambos os paises.

CAPITULO IV
EXERCÍCIO foINANCEIIl.O

Artigo 230

o exercício fmanceira encerrar-se-à em 31 de dezembro de cada ano.

a)

b)
c)
d)

e)

dar cumprimento ao Tratado e seus Anexos, aos Protocolos adicionais,
a putros instrumentos. resultantes do Tratado e. às decísões do
COl!selho de AdmÍluSlração;
cumprir e fazer cumprir o RegÍlnento hltemo;
aprovar as nonnas de administração de pessoal;
por em execução as nonnas e as bases para prestação dos serviços de

eletricidade;
elaborar e submeter ao ConseUlo de Administração:

e.!) as diretrizes fWld)llTlentais de adminíslração;
e.2) o:Regimento Intemo e a Nonna Geral de Licitação;
e.3) o plano ger~1 de admiuislração da lTAlPU;
eA) os atos que Ílnportem alienação do patrimônio da

rrAIPU;
e.5) as propostas referentes à necessidade de contrair

obrigações e empréstimos;
e.6) a proposta de orçamento para cada exercício e suas

eventuais revisões; .
e.7) apolitica geral de seguros;
e.8) o Relatório Anual, o Balanço Geral e a demonstração da Conta

de Resultados do exercício anterior;
e.9) a contratação de Auditoria Extema hldependente.

Artigo 200

Parágrafo 10 - A ITAlPU apresentará, até 30 de abril de cada ano, para decisão da
ELETROBRÁS e da ANDIS, o Relatório Anual, o Balanço Geral e a demonstração
da Conta de Resultados do exercício anterior.

Parágrafo 20 • A ITAlPU adotará a moeda dos Estados Unidos da América COl1l0

referência paraa contabilização única de suas operações. Esta referência poderá ser
substituída por outra, medíante entendÍlnento entre os dois Governoo

CAPITULO VI
. DISPOSiÇÕES GERAIS

Artigo '10

Os ConseUleiros, Membros da· lJIi"eloria Executiva e demais empregados não
poderão exercer funções de clireção~ administrnção ou consulta, nem tcr interesse de
qualquer espécie, em empresas fornecedoras ou conlratantes de quaisquer materiaís
e serviços utilizados pela ITAlPU.

Artigo 250

Poderão prestar serviços à ITAlPU os fWlCionários públicos, empregados de
autarquias e os de sociedades de economia ntista, brasiJeiros ou paraguaios, sem
perda do VÍllculo original e dos beneficíos de aposentadoria e10u previd!ncia social,
tendo-se em conta as respectivas legislações nacionais.

A Diretoria Executiva reunir-se~át ordinarirunente, pelo menos duas vezes ao mês e,
extraordinariamente, quando convocada por um dos Diretores Gerais.

Parágrafo 10 _ A Diretoria Executiva somente poderá decidir validamente com a
presença da maioria dos Diretores de cada Pals, com paridade de votos igual à
menor representação nacional presente. As resoluções serão adotadas por maloria
simples de votos.

Parágrafo 20 - A Diretoria Executiva instalar-se-á no local que julgar mais
adequado ao e"ercicio de suas fWlçôes.

Artigo 260

O Regimento hlterno da ITAlPU, menciouado tiO Artigo 100 , será proposto pela
Diretoria Executiva à aprovação do Conselho de Administração e contemplará,
entre oulros, os seguintes assuntos: o regime contábil e financeiro, o regime para a
conlratação de serviços e obras, a aquisição e alienação de bens, nonnas para o
exercicio das funções dos inl1lgrantes do CanseUlo de Ac!lninislraçãO e Membros da
Diretoria Executiva.
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Os casos não previstos neste Estatuto e que não puderem ser resolvidos pejo
Conselho de Administração serão solucionados pelos dois Governos, com prévio
parecer da ELETROBRÁS e da ANDE.

Artigo 280

Este Estatuto enlrará e1l1 vigor a partir da data e1l1 que os Miuislérios das Relações
Exteriores de mnbos os Palses se comunicarem reciprocmnente as respeclivas
aprovações.

DISPOSiÇÃO TRANSITÓRIA

Consoml!e o Artigo 70 e dentro das atribuições previslas uo Artigo 100 deste
Estatuto, o Conselho de AdministraçiJo proporá ás Altas Pmies Coutratantes
modelos mais eticientes para a gestiJo da ITAlPU, com vistas inclusive à
racionalização de sua estrutura através da redução dos postos de alta direção. Tais
recomendações - que deverão ser apresentadas decorridos quatro mlOs após a
entrada em vigência deste Estatuto - serão implementadas tão logo "provadas pelas
Altas Paries Contralantes."

Esta Nota, e a de resposta de Vossa Excelência na qual
conste a concordância do Governo brasileiro constituirão um Acordo entre o
Paraguai e o Brasil, que entrará em vigor na data em que' ,áifibas as Partes se
comuniquem reciprocamente as respectivas aprovações, de .acordo com o Direito
Interno de cada uma delas.

Aproveito a oportunidnde para fCllovar a Vossa
Excelência os proteslos da múIlJa mais alta consideração.

Luis Maria Rmnirez Boellner
Ministro das Relações Exteriores da

República do Paraguai"

2. Em resposta, me é grato transmitir a Vossa
Excelência a conformidade do Governo brasileiro com o texto da Nota
precedentemente transcrita e, por conseguinte, a mesma e a presente Nota
constituem Acordo entre os dois Governos.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência os protestos da minha mais alta consideração.

Submete à consideraçao do Congresso Nacional o texto do Acordo
sobre Isençao Parcial de Visto, celebrado entre o Gov-;rno da
República Federativa do Brasil e o Governo do ReJ.no da
Tailãndia, em Brasília, em 21 de julho de 1997.

(AS COMISSOES DE RELAÇõES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL; E DE
CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO)

Senhores Membros do Congresso Nacional,

De conformidade com o disposto no artigo 84, inciso VIII, da Constituição Federal,
snbmeto à elevada consideração de V05Sl!S Excelências, acompanhado deExposiçio de Motivos do

8enhor Ministro de Estado, Interino, das Relações Exteriores, o texto do Acordo sobre Isençio

Parcial de VIsto, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do

Reino da Tailândia, em Brasma, em 21 de julho de 1997.

Brasilia, 30 de outtbxo de 1997.

~o-Â

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇ;;'O DE ESTIlDOS LEGISLATIVOS-CeDI

CONSTITUIÇÃO
DA

REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPÍTULOII
Do Poder Executivo

SEÇÃOII
Das Atribuições do Presidente da República

Atenciosamente,

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Fxcelentissimo Senhor Presidente da
República relativa ao texto do Acordo, por troca de Notas, de Aprovação do Novo Anexo A do

Tratado de ltaipu de 1973, celebrado eatre o Governo da República Federativa do Brasil e o

Governo da República do Paraguai.

~~
CLOVIS DE BARROS CARVALHO

Ministro de Estado Chefe da Casa Civil -
da Presidência da Repúbli'=.a

Aviso n° 1. 433 - SUPARlC. Civil.

Senhor Primeiro Secretário,

Em 30 de out:t:hm de 1997.

Art. 84 - Compete privativamente ao Presidente da República:
I - nomear e exonerar os Ministros de Estado;
II - exercer, com o auxilio dos Ministros de Estado, a direção

superior da administração federal;
m-iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previs

tos nesta Constituição;
IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como

expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução;
V - vetar projetos de lei, total ou parcialmente;
VI - dispor sobre a organização e o funcionamento da adminis

tração federal, na forma da lei;
VII - manter relações com Estados estrangeiros e acreditar seus

representantes diplomáticos;
VIII - celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujei

tos a referendo do Congresso Nacional;
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N' 3791MRE, DE 23 DE OUTUBRO DE 1997.
DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO, INTERINO, DAS RELAÇÕES EXTERIORES

Excelentfssimo Senhor Presidente da República,

Estas disposições não limitam o direito das autoridades da República
Federativa do Brasil e do Reino da Tailâ.ndia de negar a entrada em seus tenitórios de
pessoas consideradas indesejáveis ou de suspender temporariamente este Acordo, por
razões de ordem, saúde ou segurança públicas.

Elevo à consideração de Vossa Excelência o anexo projeto

de Acordo relativo à lsenção Parcial de Exigência de Vistos

celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o

Governo da Tailândia, em 21 de julho de 1997.

facilidades no trAnsito de nacionais brasileiros e tailandeses que

viajem, respectivamente, à Tailândia e ao Brasil para fins de

negócios ou turismo, isentando-os da obtenção de vistos consulares

para permanência de até 90 dias.

2. o referido Acordo tem COJIIO objetivo criar maiores

As Partes Contratantes deverão, por via diplomática, trocar modelos de
seus passaportes válidos, incluindo uma descrição detalhada de tais documentos. Se
nma Parte Contratante modificar sells passaportes, 'deverá encaminhar para il onlra
Parte· Contratante modelos de seus novos passaportes com uma anlecedência de
30 ( trinla ) dias.

Com vistas ao encaminhamento do assunto à apreciação do

Poder Legislativo, submeto a Vossa Excelência projeto de' Mensagem

ao congresso Nacional, juntamente com cópias autênticas do Tratado.

Respeitosamente,

~JI o AUG: DE MEDIeIS
Ministro de Esta~, interinn, das Relaç~EIl' Exteriores

ACORDO ENIIU! O GOVERNO DA REPÚBLICA FEPERATIVA DO BRASIl:. E O
GOVERNO DO REINO DA TAILÂNDIA SOBRE ISENCÃO PARCIAL DE VISTO

I. Este Acordo será válido por nm periodo indetenninado e deverá enlrar
em vigor 30 (trinta) dias após as Partes Contralanles.comunicarem, por meio de troca
de Notas, o cumprimento dos procedimentos intemos ner.essários para sua entrada em
vigor. "

2. O presente Acordo pode ser modificado a qnalquer momento. As
modificações entrarão na fonna do pará~\rafo I, acima.

3. Qnalquer das P3I1es Conlralantes pode encerrar a validade deste Acordo ..
notificando a outra Parte Contrat3l!te, por via diplomática. Neste caso, a validade
deste Acordo eslará encerrada 90 (noventa) dias após a referida Parte Contral3l!le .
receber esta notificação.

Feito eID Brasflia, em ~ ; de julho de 1997, em dois exemplares originais,
nos idiomas português, tailandês e inglês. Em caso de diverg!néia,·prevalecerá o texto
em 'inglês.

o Govemo da República Federativa do Brasil

o Govemo do Reino da Tailândia
(doravante denominados "Partes Contratantes"),

Consideraudo o interesse de 311100S os pai'j"s em promover as relações de
amizade entre a República Federativa do Brasil e o Reino da Tailândia,

PELO GOVERN DA REPUBLICA
FEDERATIVA O BRASIL

Miro n' 1.434 • SUPARlC. Civil.

- ..-
f!:c~- {/Ltdyt

PELO GOVERNO DO Rl;INO
DA TAILÂNDIA

Desejando facilitar a entradá de cidadãos da Repúblicá Federativa do
Brasil e do Reino da Tailândia no território da outra P3I1e Contratante,

AC!>fd~mm o seguinte:
Senhor Primeiro Secretário,

Em 30 de out1bm de 1997.

I. Cidadãos brasileiros portadores de passaporte brasileiro, válido, estarão
isentos de visto para entrar e pennanecer no tenitório do Reino da Tailândia para fins
de tnrismo e negócios, por um periodo não superior a 90 (noventa) dias.

2. Çidadãos tailandescs portadores de passaporte tailandês, válido, estarão
isentos de ~isto para entrar e pennanecer no ten;tório da República Federativa do
Brasil, pata ós mesmos fins, por um perlodo não superior a 90 (noventa) dias.

o acima exposto 000 isenta cidadãos brasileiros on cidadãos tailandeses
das respectivas exigências aas autoridades brasileiras ou tailandesas com relação á
entrada, residência (tempoi'ária ou pennanente), salda e emprego ou ocnpação de
estrangeiros. Pessoas que não satisfizerem ás autoridades de imigração estarllo
sujeitas a ter negada suapennissão para entrar ou pennanecer.

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Excelentissimo Senhor Presidente da

República relativa ao texto do Acordo sobre Isenção Parcial de Visto. celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Goremo do Reino da Tailândia.

Atenciosamente,

~
CLOVIS DE BARROS CARVALHO

MiJÚstro de Estado Chefe da Casa Civil
da Presidência da República

A Sua Excelência o Senhor
Depulado UBIRATAN AGUIAR

~~e~rit~:~~~o da Câmara dos Deputados

\
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MENSAGEM. N2 1.262, DE 1997
(DO PODER EXECUTIVO)

Submete à consideraçao do Congresso Nacional o texto do Acordo
de Comércio e Cooperação Econômica,. celebrado entre o Governo da
República Feàerativa do Brasil e o Governo da República da
Eslovênia, em Liubliana, em 16 de junho de 1997.

(AS COMISSOES DE RELAÇOES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL; DE
ECONOMIA, INDOSTRIA E COMllRCIO; E DE CONSTITUIÇl\O E JUSTIÇA E DE
REDAÇAO (ART. 54»

EXPOSiÇÃO DE MOTIVOS N° 380/MRE, DE 23 DE OUTUBRO DE 1997.
DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO, INTERINO, DAS RELAÇÕE~ EXTERIORES

Excelent1ssimo Senhor Presidente da República,

Levo ao conhecimento de Vossa Excelência texto do Acordo

de Comércio e Cooperação Econômica assinado entre o Governo da

Repl1blica da' Eslovênia e o Governo da República Federativa do

Brasil, em Liubliana, no último dia 16 de junho.

Senhores ~embros do Congresso Nacional, 2. Com vistas à expansão ê ao fortalecimento do comércio e

da cooperação econômica entre os dois pa1ses, e com base nos

privado sob a coordenaçâo dos respectívos Governos.

condições favoráveis que permitam uma maior atuação do setor

principias da igualdade soberana e da reciprocidade, o acordo prevê

o fomento da cooperação econômica bilateral por meio da criação deDe conformidade com o disposto no artigo 84, inciso VIII, da Constituição Federal,
submeto à elevada consideração de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do
Senhor Ministro de Estado, Interino, das Relações Exteriores, o texto do Accrrlo de Comércio e
Cooperação Econômica. celebrado entre o Governo da República Federativa do Brnsíl e o Governo
da República da Eslovênia, em Liubliana, em 16 de junho de 1997 3. Nesse sentido, o acordo prevê um fluxo maior de

informações sobre legislação e programas econômicos de ambos ~a1ses

Brasil-Eslovénia com o objetivo de supervisionar o cumprimento do
I

referido acordo e de propor diretrizes para a sua implementaç~o) Ir;

de out1.t>ro de 1997.
a criação de uma Comissão de cooperação Econômica

4. Diante do que precede, submeto à consideração de Vossa

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPÍTULO II
Do Poder Executivo

SEÇÃO II
Das Atribuições do Presidente da República

Art. 84 - Compete privativamente ao Presidente da República:
I - nomear e exonerar os Ministros de Estado;
li - exercer, com o auxilio dos Ministros de Estado, a direção

superior da administração federal;
m-iniciar o proce~so legislativo, na forma e nos casos previs

tos nesta Constituição;
IV - sancionar, promulg;1r e fazer publicar as leis, bem como

expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução;
V - vetar projetos de lei, total ou parcialmente;
VI - dispor sobre a organização e o funcionamento da adminis

tração federal, na forma da lei;
VII - manter relações com Estados estrangeiros e acreditar seus

representantes diplomáticos;
VIII - celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujei

tos a referendo do Congresso Nacional;

...~ .- ., ..

Excelência projeto de Mensagem que encaminha ao Congresso Nacional

o texto do Acordo de Comércio e Cooperação Econômica entre Brasil e

Eslovênia.

Respeítosamente,

)/.~
-O:---JokA~ DE MEDIeIS

Ministro de Estado, interino, das Relações Exteriores

ACORDO DE COMÉRCIO E COOPERAÇÃO ECONÔMICA
ENTRE O GOVERNO DA REP(JnLICA FEDERATIVA DO BRASil,

E O GOVERNO DA REPÚBLICA DA ESLOVÊNIA

o (lavemo da República federativa do Bra.i1

o (lavemo da República da E,lovênia

(doravantc denominado. "Parte. Contratantes"),

Defõejal1do expandir e fortalecer o com~rcio e a cooperação econômica entre OR
doi6õ paiRes, com uaRc nulõl princípios da igualdade Roueranu c da reciJlHlcidaúe;

Com o objetivo mais; amplo de il1lcmoilicar ~ rchllrõclõ biIah.:.ml, em babes
mutuamente vantajosas,

Acordam o seguinte:

Artigo I

A,. ParteR Contratantes; fomentarão e facilítanio o dCRcnvôlvimcnto do intcrciimhio
comcrcial e da cooperação econômica bilatcral, em cOllfonl1idade com aI; dif:pusiçõC8 do
pre"ellte Acordo e CUJIllmafl rt:~pedivaJó di"pOfOiçõCR legais iJtlclIIlliô.

Artigo 11

AR Pane" Conlratanler.: conceder-,;e-âo reciprocamente o tcul<tmClIlo dt: unção
111ai~ favorecida, I'cgulldo aIO rcgra~ da Organi'nlçâo Mundial de Comércio e o Acordo Geral
~ohre Tarifa,; e Com~rcio (GATf 94) para 0(: bem; originário,:: de F;eu,.: ref;pectivos terrilúrio~,
hem como [IR do Acordo Geral Robre Comérclo em Servíço" (OATS) para IOcrviçoSõ e
fomcccdorcs de GCf\.·iços.
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ArtigoJII

AR diBIXlsiÇ(les; do Artigo II não Herfl(l ~\pltcmtlll:: nR vnl1hlgcl1~. Htcitidadcf',
privilégio," c franquia" que unta das ParteEõ COlltratante!= concede ou venha a conceúer:

ti) nolO pah;c~ timitrofcl::. com vi"tUf;; ti facilitar o trlinlõito lUlA rronteimA c(ou a
cooperaçào com as zonas 1roulciriças~

f;,):J. tcrceimR p~li~ee;, em rtl7fin de f;ua p:u1Jcil~aç5" em 1/'11:1 lIe H\'rc
comerciu. uuiiio ttdu:.lIIeint nu m.:on,lu de integraçãu econômica dtl qual Reja I1lcmhJ"()~

~) ti lI.aceiro/: pní,.cJ:. com ha~c CU\ :.tc{ln.ln~ para C\'jl;,ll :1 dup1:.1 Irihul:lI;ã\l 011 l,,;m
ilcordo!= nlul1i1111cmic; de que n outr::l Parte CC'nlml:mle niin p~lrlicipc. laie; cn!1W n :O'*It..:I1lt1
Glubal dr.: Plcfclêm:ius C0111crciai~ ~t1tn: paífócs em dt:$:c1I\'ohimclllo (SGPC).

A1tignlV

l\ exportaçãu e a ímllOt"laçãn til.:, hl.:l11' el\.:luuda au õ1l1lpal'O do préj;:.,;nh..' ;\culdo
I;l:ní realilad:l l'nr meio de llc(\nltl~ e contrnlne; entre cml1l'CS<lc; pllhlic:l!: c pri\':Idat;.
nrg:ll1jl:1ÇVC~ c im:tillliçücs de cada paiRo

Aftw:oV

L'l> pap.amt.:ntos r;;(o;ultulIt..:s tlOE> clJlllla(~):~ l:lll\l.:llIid.l~ ;11\ .llllllam dn pl,,:sél1lc
ACÇlldll <;t:r.l11 ck(U<tdll~ em lÍi\'i~:ll; (i\Tl'lIlCIllC t:(In\'cr~I\'t:i<:. a IIll'Il11S que a~ pnt'lc~ L'll\(,I"idac;

em lI11l<1 dt.:ll·rntiuiltla ul'Cra.;fit' t.:o11\clIhatll do.: ouln! ·1lI:1l1dw. 1.'111 Ct'llliHll1hhk v"lI a
k·!!i~l:ur.in elll \:iglll em cudu I'"i,",

;\lo: P"nc,", ('Ol1lwl;ltllt.:1.: .:u\'idi11:it\ 1:l:li"çno.:, ll:1 1lIr.'I,lid:1 de !'in:!'" 1"'(,1,1;i"ili.1;ldl,'o.:,
p'll:1 :l';<':I'rlll:1l L'I\I1IIj.;J;I·l.; l'c;l:ht'i,-= 1':1l~1 fi d':O::'lI\ oh-illl'-Ol" .1.\ '·f\llh~I,·íl\'.' ti,· Hlllnll.: fi'II1I'\1.; fI.·

CClllPCI,il\fJn Ct.CIIIÚlllk" cl1l1e itlllllll!> ('/oi. pai ..cloo. '.:0111 \.ilOl<11. IlliIlLillalllll,.;nh.. íll,..t1l1lll,..l<llT:itlII(IIo
1::11111'01; Cf,;('ll f\mÍl·.fl, indl1(;;lri~1. Iiln,r.:nnilnrin,lécnicn c ci"'l11ilir.:n,

:. (om vic:l~" Ú lmplc:mcnl;'lç:lo cl'ctivn do I'I'C1;C1ll ...• /\C(lr\!n, 11~ ":lt'It"<.: { nllll,llílntl'C::

podl..'rIio (;ulIc1uil' rrotocolo!: cl;p.:..:iai!l c plcpar:u pmgl':lI11ac; UC CCWpl..'Ii3.1;à(' lh:l:lt1wdl\l.;

Artigo VII

I. (~OI11 o propôftito de incentivar o comércio e atõ rclaçf>elõ cCOllÔmjc3,1i entre n~ dniR
paÍies;, Df; Partej; Conlralant~ estinml3riío a participação de cmpres:as em fciraJõ e exposoiçõc,"
comerciai,; organizndas no território de ambos o,; pah:e~,

2. A,; Parle,; Contratante,; concordam cnl i~cnlar de llildloj; nlli:nuJcgáríoH. hlxa!4 e
oulró~ eI1C:1rgn~~ com hn~e em lõU:U:: rc~pecti\':lc:. lcgi!.:laçi'ct: c rcglI1,1I11cll1açilc~1 n illl11nfl<lçrfo
de:

a) material promocional, anl(1~lra~ grálit:: origín:hi<l~ do P:IÍ~ da tlutr:l PMlc
CoulraftlrHe. bem COflllt artig(1'; ohliúOJ; no prri,; à:.J oulra Parte ( '(lIllmfal1fe em C(1l11pc(iç6c~.

expo.!\içõeF: e oUlrM fClõHvid:tdcN;

., A~ Par1c~ Contra(unte,;: clOtimularâo a Il<:trliciparràn ue n..:prCIoIc.:fll::ltIlc.:'õ dl1 f.id<ll

emprcJ;urial na ('omh:gão Mif::13. nqual poderão JOuhmclcr ~U:Jl; f;ug.e"Lõc~ e rcctHnCl1thlçtlcl;,

.t A (~(lIni,.f;:ln Mif;ta l'eUl1ir-Re~à t1tH1l1d(l :lIllh:1l; ::\<; ParfcK ('(1JlI1ilfaflfe",

c(\m:idemre111 ncce~!':irio) alfcnmd:1I11CI11e 11:1 Repúhlica rcdCH\liv:l dn Hra~il c n:l Rel'ilhlka
da Efôlov8nia.

Artigo XII

I, AI: cUlltrovénOliaJl: que fH\!4N:Ull Rurgir HrC'"Ilt:itu da illlcll'lclm,..nn ('11 llplic.u,'ijo tio
prcJõcnle Acordo ,;crão ,"oludnmu.la,= mcdianlc CC'III'lultm:: dileta!::, por \'i:l diplnm:ítk",

2, I\ff, clltllfCWérc;irll::: qne {lllsc::nn F:t1rgir n l'C~rC'itCl tio (:umpril11cJ1lo dos cnnlrall\!;_
concluidmõ au amJlaro do pr~~cutc AcnrUtl. J:cr5t\ f;ulut:iulI:ubli JOl:!lUndo m. dÜ:puJOiçtlC.lô
contratll:1í~ eFOpccilicm; t1dc~ previ~l:ll; CIOU cunltlt1llc " Icgic:l:u;iln éll'lici1\'cl.

Al'lienXIII

Ar::: diJ::rmoiçõelõ dll l,rcc;c-nlc AC(1nh, l:lln,",cnl I;:cr:in ~ll'lic:I\'Cl!:: :\(11; t;nntr-:l1o,<

cunduÍllt)!:: Ltm~ll1t~ SUa vigência c cumpridos aJló~ lOua ~:{pira'tà\l.

A,'igoXIV

o prclõcnlc 1\cordo clOla sujeito à ~11UO\':'lçàn L'JU cunfurmidade el1llJ at;;.
f(\r111\1lh,tad~1õ intenml; de cadn P:ll'lc ('<HUI':II:mte c cntrarã em vigor .~o (1linlal tlt"'" ilP{\'l fi

dai::, do recebimento da última nolificnçân a rCRpt:ih.\ do Cllll1l'fÍmcnlC' dcc:~c rroce':'i(l

ArligoXV

o prcJi:chte Acordo sem válido por um período de :2 (dnilõ) :mOl:: c J:crà
nutomnticamente prorroglldo por periodolõ rmceF:F:ivm: de um "nn. a mcn",:: que lll1m dM
Pnrtcs:: ContrntnntcJ; comunique â outro, por escrito e por '\'ia diplomáaca, ~ua inlcflr.;ii(l de
denul1ciá~lo, c<Hll amccedêl1cia de 6 (seilõ) mC14ef' em rdilyiiu à data prcvil4ta "<Im ~lIa

expiroção.

ArllgoXVI

n l'rc~ct1lc ACOlltll pol1cr:.i IOcr enlcl1d~H'a l,{lI :Ul1h:l~ ~ls Pmlc.. \Ul1lr:.llallh:c lWt,;
tCI1110lO uu AI ligo XIV,

, Feilo em ~'-".~~~~CI11 3h.Cltod!: 1'}l)7. c111.doi~ c:":él11pk\fl.:s tllieillais.
Oi]'; 'tI1gu~ .. r(1rtugllef;~. c,:;:lu"cna e IIIglc,::n. ,:;:elldn 3mhol.; (11-: Ii."Xt(lS Ig11al11lclttc i.tlllêllI1CO", 1~11l
caso ÚC lhrcrcnça de IIltcrrrcta\-,ât1. prcvaleccr,,', o Ic,'Uo em illgl~s,

h) hem:: (' c<J{liral11cl1h'~ para fi:ir:.ls c c,=pm.íçllc~. 11:1n dt;l>li1léldnc:. ii YCUlfa

Aí1igoVIll

,\,0111 rcrcrêncin a n~l;:llltlOC;; rcl~dnn"dl1C: :1 "dll111pil1!!", c:.llhc:.ldint: c- dirdln~
CU1l1pCIH.atorlOí>. nlõ ','arkf; ('0I11ralalllc~ ilgil'flo em eonlé.ill1lid.\úç t:ulll (lI<; I'l'illcipinll ~ ICg.I'';lE>

rclc\'nntcI; di] (lrgm1l1i]çào Mundial de ('olllcrcin {( IM<' '1.

Cl'l11 n pn'pôl<.ilO (k dCI'':11\lllycr :1 c(llll'craç:icl l'rnllf'11lÍt':1. :,~ P:lIk'1;:
t'UlIlf:II:U1ICS:: pn;!1lm:lâo u íllkl'dullbilJ t.k inlinlll.t",lh':f::. fiaI \ll..'lIltulIh.:ulc r..::l1lldalf-:1u:1 "'lIil"
rc"peCh\'31;: IC~Hd:lçn('J:: c progr:nmll:: cconômicnc:: bem (.'11111n ((11:llqllC'r nlllro llpo de
illfornl:lt;[io de illlcrc5010ic tltu\uo.

l'EI.O COYEIL'iO U.\
HEP(IIII.ICA H:UlmATIV,\ DO
m'_\~f1.:

Aviso nO 1.435 - SUPARlC. Civil.

Senhor Primeiro Secretário,

PELO G{)\ 1::11.'\U lJ,\
I~I·:P(IIII.IC\ liA ESI.UI'I:;NIA:

Em 3D de outtbro de 1997.

AI ligo X

l~ad~ .Parte l'ontr<i.lanl.: cOIll..'clil:J'a. em "'Úl1l11JJlJitladc L:om ,1.;11;1., k'lfi c
t'C'!;ltllmllCl1h'~' lí\cll1d~dc~ de 1r:lJ1~ilO l:I11Sclltcn;toflo ill; mercaduria,l; orillílliírim: do terrilorio
de o:llrn "",I!:: c tIcslmatfal::: a tCl'cc~rol; l':tí!':c.., :l!<l..im C01l1fl il" l1lCI'c3I.lolia.. originilrít1!ô de
ICl'celln,. P:II1OCIO com dC~lil1tlllo IcrlllúrÍu tln 1I1Um P<lfle ('cmlwlmllc

ArligoXl

l~ _ ~c: ~~eQ COl~tr:tant:~. concordam em. es;t.ahclcccr Comilil>ão Milõla de
(oopemçao Hconomlca B('<I,;d-E~lovefUa. com o o~ietivo de ,;upervif'ion<lr Ocumprimento do
p:eRcll~e Acordo e p~opor rcco~lelld~çõe~ p:tra flua hllplementaç50, hem como mcdida~ com
vliõtal: .tO deAenvoIvul1Clllo do lI1(erCHlllllltl comereml c d<l cuoperntyüo econômica hilnlcral.

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da

República relativa ao texto do Acordo de Comércio e Cooperação, Econômica, celebrado entrt" o

Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da RepÚblica da Eslovênia.

Atenciosamente,

~
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil

da Presidência da República
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PROJETO DE LEI N!! 3.714, DE 1997
( Do Sr; Padre Roque )

Dispõe sobre o direito â moradia no caso dos despejos coletivos
forçados.

(AS COMISSOES DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INTERIOR; E DE
CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO)

o Congresso Nacional D~crefa'

\rt I' - A pratica de despejos co/crivos ton;.ados consrilui uma violação grave
dos direitos humanos, em particular do direito a moradia adequada.

~ {" . ~enhuma remoção compu[wria zen.. realizada sem que s.eja earantida
nova moradia. digna, e suticiente. -

~ 2°" Em hípólese alguma serão utilizados meios '>lOlemos. do pomo de vista
t'isico ou pSicológico para a realízaçao de reajocação.

q 3" - O não atendimento, das condições ex.igida.s nos paragrafos anteriores
podem dar causa a. Intervenção da lIniâo em E5tado. ou do Estado em Munictpio. nos termos.
Ja c,:msuwll;J.o Federal. mediante solicitação ao orgão Juaiciano competente.

-\rt-:' , ~er.ao adoradas todas as medidas ncl'es~afla..s pâra ·proporclOoar uma
proredo completa contra os despejOs lnrcados. com b3se na pllnicipaçâo. na consuira r: n::'l
negoclaçáo eletivas com 3S pessoas ou ~rupos atet3do~

Art. 3· . O Poder Publiéo proporcionara de modo imediato indenização ou
compcnS3çâo pelos' prc.luizos materiais decorremes da realocação. bem como moradia
adequada e slJlidemc. 500 regime de concessâo de direito real de uso ;:15 pessoas e, ou
comUnidades ,;derada'S. <;om base em negociação mutuamcme ::;austatória.

Art, 4° - As di!posiçêes da presente: ici não se aplicam a bens imóveis públicos
de uso comum'

-\rt )~. EMa lei enrra em vigor na data de sua publicação

An ó: - Revogam-se as disposições em contrano,

JUSTIFICATIVA

o direito a uma moradia digna e suncicmea necessidade de cada família e mais
que um direito constitucional. um direit~ fundamental' do ser humano, COmo con.fi~ou a
Orgarnzação das Nações Unidas na Conterência sobre Assentamentos Humanos. Habitat lI.
reaUzada no a.no passado, em Istambul.

Segundo as Nações Unidas. cuja Comissão de Direuos Humanos aprovou em
1993 a Resolução n':: 1993177. que consigna uma seríe de recomendações aos Governas
relativas ao problema dos despejas forçádos. mais de um bilhão de pessoas em todo o mundo
carecem de moradia adequada.. ou são pessoas sem nenhum lugar para viver, número este que
eSta aumernanào

~estesenti.do. a pratícã dos despejOs forçados coletivos. que provoca o
ttanslado 'involunrario de pessoas. tamliias e grupos de seus lugares ou comunidades. funCIOna
t:omo u!l1 tator de agravamento do problema habitaCIOnal. intenSificando os conditos e uma
Jesigualdade social que ja e elevada e alarmante num paIS como o nosso

Como não poderia deixar de ser; e justamente sobre 0$ maiS desfavorecidos que
recaem invanavelmenre tais rwocações (lriundas dos de~pejos forçados. o que piora. ainda
mais a IOjuStlça SOCIal que caracteriza nosso pobre pais.

Assím. em vi:ila da grave violação dos direitos humanos em que consiste a
pratica dos despejos forçados coll!tivos. o presente Projero de Lei pretende minorar os
transtornos causados aos desfavorecIdos por tais atitudes do Poder Público, Quer-se evitar.
preterenclalmente. tais despejos. ou. no caso da illevilabilidade. garantir meIOs compens3torios
e indenizatorios aos atingidos por taIS realocaçôes.

~ão Basta garannr. Jtraves de pohtícas governamentais_ tJ acesso dos mais
t:Jrentes a C1sa própria. necessario rambém mmorar o sommemo dos que são POStoS a margem
Jc 4ualsqucr programas habitaclOl1ms. L'~ que VIWrn em tavelas e "!nvasóes' urbanas,

ASSim. lcndo em vista a urgencia e o mentO humannário dú Projeto de Lei
ólpresemado. comamos com a colaboração dos Ilustres pares para aprova~lo.

Saia das Sessões. em 09 de outubro de l ')97

lpROJETO DE LEI ll' 3.738, DE 1997
(DO' SR. llILSON GIBSON)

Institui as Varas Agrárias e dá outLas providências.

o CONGRESSO NACIONAL decre,a

Art, 1(I ~ Havera em cada Capital pelo menos. uma Vara Agraria da Justiça

Federal e. no interior. tantas quantas se fizerem necessárias para a pronta prestação jurisdicional.

*I'" ~ A Justiça Estadual instalara Varas Ag,r~rias. providas porlu~ de Direto

de entrância especial com competência e.xclusiva para qutstôes agntrias. sendo

que pelo menos uma delas sera localizada na Capital

s r - As Varas Estaduais serão instituídas no ínterior de modo a que.

proporcionalmente. possam atender as exigências da extensào territorial e

densida.de demognifica.. facitidades dos meios de transporte e comunicação.

malha vtaria e numero dos processos ajuizados

Art. 1(1 _ Aplica~se. para efeito de determínação de competência e de recursos.

nas Varas Agrárias. da Justiça Federal. o disposto no art. 109. §§ }O a 4'" da Constituição

Parâgrafo Único ~ A organização judiciária de cada Estado estabelecera a quem

seráo dirigidos 05 recursos interpostos nas sentenças ajuizadas perante as Varas

Agrarias Estaduais.

Art 3° _ Os magistrados designados para as Varas Agnirias têm compctencia

exclusiva para dirimir questões agrarias e conflitos fundiarios. no âmbito de sua organização

judiciaria

.\n 4" - Caracte.rtzam~se como queslõc5 agrarias as comroversias e Iitigios

.j~corre:ntes do dommio e da posse da tcrra. os oriundos da atividade agrada t: dos negocias com os

bens agrarios

*ID _ Os conr1itos lundiarios dizem resoeno a c\isDuta do $010. seus acessarios

naturais e benfeitOrias

~ 2" - A atividade agrarüt e um tàtor de ripificaçâo do imovel rural. pressupõt o

uso do solo e seus acessorias e se classifica em atividade agrana de produção.

de pesquisa e experimentação e de conservação ou preservação dos recursos

naturaiS renO"'3.VelS

.>\11 50 _ Serão processadas e julgadas perante as Varas Agrarias da Justiça

Federal as questões agrarias que envolvam o interesse da lInião. autarquias federais e empresas

públicas tederais na condição de autoras, res. assistentes e oponentes, bem como as relativas ao

aproveitamento dos mananciais de dominio da Uníão. com fina.lidade agrária. e as questões

relacionadas com os terrenoSc de ,,,,,annha e dos rios SUjeitos a influência das marés

Paragrato Unico ~ As demais questões serão da competencia das Varas Agrárias

Estaduais

-\n ó(l ~ As questões entre t:mpregados e empregadores rurais e outras

controversias relativas ao trabalho rural subordinado penna.necem na competência da Justiça do

Trabalho.

Art, 70
- Todos os crimes contra a pessoa. contra o património e contra a saúde

pública. em razão dos contlitas agrarios. serão julgados pelas Varas Agrárias Estaduais. ressalvada a

competência do Tribunal do Júri. da Justiça Federal e da Justíça Militar

An. 80 - A regra do artigo anterior aplica-se aos crimes referentes a falsidade

documental. t'alsidade de. titulas t! outros papeis publicos relacionado$ com o imovel rural e demais
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hens agrarios. assim como aos crimes ...inculados ao trabalho escravo. incêndio. desmoronamento e

ns pr<nícados contra o meio ambiente

Paragralo l'nico - As contravenções penais praticadas em detrimento de bl.'1l5. e

serviços agranas ou de interesse roncola. mesmo da rnião. suas entidades

autarquícas ou empresas p~bIicas. são da competência das Varas Agrarias

Estaduais. 1105 lermos do art IOQ. inciso IV. da Constituição. ressalvada li

competência da Justi,ça Militar

Art. 9° - SeTa observado. perante as Varas Agrmas. o procedimento previsto

para as lides trabalhistas. cxigivel porem a representação das partes por advogados. aplicl1l1do-se

SUb.'ildiariamcnte o Código de Processo CiVil

Art. 10 - Será implantada Defensoria Pública na Jurisdição das Varas Agrárias

Estaduais e Federais para prestação de assístencia juridicà aos necessitados, salvo se estes se fizerem

representar por sua associação ou por Sindicato de Trabalhadores Rurais

Parágrato Único - As entidades sindicais poderão atuar como substitutos

processuais da categoria, não tendo eficácia a desistência. a renúncia e a

transação individuais.

An. 11 - Sempre que necessario a eficiente prestação jurisdicional. os juizes..d~s

Varas Agrllrias tilr~se-io presentes aos locais dos litígios e. se for o caso. acompanhados' do

representante do Ministeno Público e do Perito Judicial.

Paràgrato Único ~ Fica ao prudente critério do Jtii·z:a•.jnspeçao judicial. para

melhor verificação ou interpretação dos fatos que deva observar ou fazer

reconstituir.

Art. 12 - Na verificação in loco dos conflitos. ou durante a inspeção judicial. o

Juiz adotará. de oficio. as medidas provisórias adequadas

Art. 13 - As Varas Agrarias da Justiça Federal devem ser ia jtaladas no prazo

max;mo de seis meses. a eomar da vigencia dest.a lei-

Art 1-\ - E;«.cluem-sc do conceito de atividade agrària a toda a qualquer

~"{ploração dos potenciais de energia hidraulica c dos recursos minerais. inclusive no subsolo.

Art 15· São da competéncia das Varas Agrarias da Justjça Federal as quesrôes

relativas a expropriação das glebas onde torem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas.

Art. \6 - O Poder Executivo. no prazo máximo de doze meses da vigência desta

lei. submetera no Congresso Nacional. a Consolidação das Leis Agracias visando a uma melhor

administração da justiça para o campo

Art 17 ~ Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art 18 ~ Revogam~se as disposições em contrilrio

JUSTIFICACÃO

Reaprcsentamos a presente proposição.

A implanta.ção da Justiça Agraria. é uma amiga e das mais justas reivindicações

dos que trabalham no campo. seja como produtores rurais ou como ~mpregados. É imprescindivel

que as ações agrárias e os conflitos timdíàrios sejam apreciados por uma Justiça Especializada, a

exemplo do que ocorre com as questões trabalhistas ;~esse sentido, embora nio com a

índependência desejável. o art 126 da Constituição Federal já foi um marco de maior importâneil.

Este projeto de lei tem por finalidade principal provocar o debate sobre ~ tema

Reconheço que ele ainda apresenta imperfeições Mas em sua elaboração foram tomadas em conta
diferentes vertentes sobre o tema e as contribuições havidas ao longo do tempo. desde que a materia

começou a ganhar importância signilic3tiva. Inclui ~ste projeto. ate mesmo. algumas das muhiplas

~ugestões contidas no Anteprojeto elaborado pelo Ministerio da Justiça e que toi devidamente

publicado. para recebimento de sugestões.

Estou certo de que o tema. por sua magnitude. recebera dos ilust~s

congressistas o aperfeiçoamento devido e. quando transtormado em texto de lei. representarà 11

convergência de todas as pessoas q,ue. realmente. ~íam uma Icg''"JÇão agroria .tUsta. com pronta

p'n:staçào jurisdicional,} / /
// / '

Sala das Sessões.::Q deoutubrc de 19l)7

<- /( ." /, L/'''-'''~r'
Deputado Nilson Gi::r (PSR - P-;;- __ 2//10/'0 ~

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes

..................., .

CAPÍTULO '"
Do Poder Judiciário

SEÇÃO IV
Dos Tribunais RegIonais Federais e dos Juízes Federais

Art: 109'- Aos juízes federais compete processar e juJgar:

IV • os crimes políticos e as infrações penais praticadas em
detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas
entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as
contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da
Justiça Eleitoral;

§ l° - As causas em que a União for autora serão aforadas na
seção judiciária onde tiver domicílio a outra parte.

§ 20
- As causas intentadas contra a União poderão ser aforaclas

na seção judiciária em que for domiciliado o autor, naquela onde
houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda ou onde
esteja situada a coisa, ou, ainda, no Distrit!l,.Federal.

§ 3°· Serão processadas e julgadas na justiça estadual, no toro
do domicílio dos segurados ou beneficiários, as causas em quc forem
parte instituição de previdência social e segurado, sempre que a
comarca não seja sede de vara do juízo federal, e, se verificada essa
co~dição, a lei poderá permitir que outras causas sejam também
processadas e julgadas pela justiça estadual.

§ 4° - Na hipótese do parágrafo ,anterior, 9 recurso cabível será
sempre para o Tribunal Regional Federal na área de jurisdição do juiz
de primeiro grau.

SEÇÃO VIII
Dos Tribunais e Juízes dos Estados

Art. 126 - Pára dirimir conflitos fundiários, o Tribunal de Justiça
designará juízes de entrância especial, com competência exclusiva
para questões agrárias.

Parágrafo único, Sempre que necessário à ,eficiente prestação
jurisdicional, o juiz far-se-á presente no local 40 litígio.
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PROJETO DE N!! 3.774, DE 1997
(Db Senado Federal)

(pLS N'! 169/96)

Regula o inciso LVIII do art. 52 da Constituiç,so Federal,
dispondo sobre a identificação criminal.

(A COMISSl\O DECONSTITUIÇl\O E JUSTIÇA E DE REDAÇAO - ART. 24,
II)

o Congresso Nacional decreta:

Art. lI> A pessoa civilmente identificada não sem submetida a identificação
criminal. salvo nas hipóteses em que:

I - não for apresentado documento de identidade ou, se apresentad9; contiver
rasuras ou mostrar-se visivelmente alterado; ~

TI - o aspecto fisionômico e 05 dados relativos a cor de pele. cabelo, olhos e
outros sinais fenotipicos descritos no documento não corresponderem aos do portador;

III - fi fotografia do portador não contiver o carimbo. â tinta ou pressão, ou Dutra

fonna de chancela lançada pelo órgão responsável pela expedição~

IV - for encontrado com o portador documento de identidade de outra pessoa. ou
haja registro de que já tenha se utilizado de documento de terceiro para identificar-se~

V - o órgão expedidor do documento, obrigatoriamente consultado. não
confirmar a identidade ou atribuir a outrem;

, VI -.0 civilmente identificado for indiciado em inquérito policial, ou já tenha
condenação pela prática de crime inafiançavel.

Art. 2" Em 180 (cento e oitenta días). a União deve estabelecer um sístema de
controle de documentos de identificação expedidos.

§ 10 O sistema deI controle deve incorporar recursos.e técnicas que permitam
facilit:;lr a rápida verificação da legitimidade do documento. quando. apresentado _pelo
portlldor.

§ 20 A União estã autorizada' a - Te-Jllizar convenios com os Estados e com o
Distrito FederaL objetivanoo·"O:,intercâmbi.o de conhecimentos técnicos e de infonnações
sobre documentos de identificação e seu sistema de controle.

Art. ~A ,OS cartórios- responsâveis pelo registro- de óbitos e qs órgãos
policiais devem. mensalmente, remeter aos-órgãos expeçiidores de documentos de
identificação de sua área de atuação. relações de óbitos acorridos e de documentos de
identificação furtados. roobados 00 extraviados.

Parágrafo único. Os dados constantes dessas relações devem ser os necessários
para permírir a fácil localização dos prontuários aos quaís se referem.

Art. 40 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 Revogam..se as disposições em contrário.

Senado Fedeml. em.?I de outubro de í997 "

... ;. I/A.
Senado~ ~ntonio ~~~~s;,

~feSldente do Sen~ 'Federal

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ES.TUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TÍTULO'U
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPÍTULO!
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

Art. 5°'" Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureZ!!, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no
Pais a 'lnviolabilidade do direnQ à vida, à liberdade, à igualdade, à

seguran'ç~ e à propriedade, nos'temlos seguintes:
I - homens e mulheres são 'iguais em direitos e obrigações, nos

tennos desta Constituição;
....... , ~ , , , .. , , .

LVIII - o civilmente identificado não será submetido a
identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei:

TíTULON
Da Organização dos Poderes

CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEçÃom
Das Leis

Art. 65 - O projeto de lei aprovado por uma Casa será revisto pela
outra, em um só turno de discussão e vQtação, e enviado à sanção ou
promulgação, se a Casa revisora o aprovar, ou arquivado, se oTejeitar.

Parágrafo único. Sendo o projeto emendado, voltará à Casa
iniciadora.

SINOPSE

IDENTIFICAÇÃO
NUMERO NA ORIGEM: PLS 001691996 PROJETO DE'LEl (SF)
ORGÃO DE ORIGEM' SENADO FEDERAL -2607 1996
SENADO: PLS 00169 1996

AUTOR SENADOR: PEDRO SIMON PMDB RS
EMENTA REGULAMENTA O INCISO LVIU DO ART. Q\IlliTQ DA CONSTITUlÇÃO

FEDERAL. DISPONDO SOBRE A IDENTIFICAÇÃO CRIMlNAL.
DESPACHO INICIAL

(SF) COM. CONSTITUlÇÃO E JUSTIÇA (CC1)
ULTIMA AÇÃO

RMCD REMETIDO A CA.'MRA DOS DEPUTADOS
1~ 10 1997 (SF) MESA DIRETORA

1540 DESPACHO A CAMARA DOS DEPUTADOS.
DSF 1510PAG

ENCAMINHADO A
• . (SF) SUBSEC. COORD LEGISLATIVA (SF) (SSCLS) EM 14101997

TRAMITAÇÃO
26071996 (SF) PROTOCOLO LEGISLATIVO (SF) (pLEG)

ESTE PROCESSO CONTEM 06 (SEIS) FOUIAS NUMERADAS E
RUBRICADAS.

2607 19% (SF) PLENARIO (pLEN)
LEITURA

26 07 1996 (SF) MESA DIRETORA
DESPACHO A CAS (DECISÃO TERMINATIVA), ONDE POpERA RECEBER
EMENDAS. APOS PUBLICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO EM AVULSOS. PELO
PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS UTEIS.
DSF 27 07 PAG 13279.

B 08 1996 (SF) COM. CONSTITIJlÇÃO E JUSTIÇA (CC1)
ENCERRAMENTO PRAZO SEM APRESENTAÇÃO DE EMENDAS.

B 08 1996 (SF) COM. CONSTITIJlÇÃO E JUSTIÇA (CC1)
RELATOR SEN ESPERIDIÃO AMIN.

1803 1997 (SF) COM. CONsrmnçÃO E JUSTIÇA (CCJ)
DEVOLVIDA PELO RELATOR ESTANDO A MATERIA EM CONDIÇÕES
DE SER INCLUIDA NA PAfJfA DE REUNIÃO DA COMISSÃO.

10 09 1997' (SF) COM. CONsrmnçÃO E JUSTIÇA (CCl)
ANEXADO AO PROCESSADO PAREÇER DA COMISSÃO PELA APROVAÇÃO
DAMATERIA. COM AS EMENDAS OI A03 - CCJ.

26091997 (SF) SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES PERMANENTES
RECEBIDÇl NESTE ORGÃO. EM 26 DE SETEMBRO DE 1997

03101997 (SF) PLENARIO (PLEN)
LEITURA PARECER 570 - CCJ.
DSF 0410 PAG 20860 A 20864.

03 10 1997 (SF) PLENARIO (pLEN)
LEITURA OF 224. DO PRESIDENTE DA co. COMUNICANDO A
APROVAÇÃO DA MATERIA. COM AS EMENDAS OI A 03 - CCJ. EM
REUNlÃO DE 10 DE SETEMBRO DE 1997. SENDO ABERTO O PRAZO
DE 05 (CINCO) DIAS UTEIS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO.
POR UM DEClMO DA COMPOSiÇÃO DA CASA. PARA QUE A MATERIA
SEJA APRECIADA PELO PLENARIO. -
DSF 0410 PAG 20929.
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06 10 1997 (SF) SUBSEC COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLSl
PRAZO PARA J1'>TIRPOSJÇÃODE RECURSO 07 A 13 1097

l' 10 1997 ',F) SUBSEC COORD LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
ANEXEI. AS FI..$. J7 .E 18, TEXTO FINAL REVlSADD PELA SOM

14 10 1997 (SF) PLENARlO (PLENl
1540 COMUNlCAÇÃO PRESIDENClA TERMINO PRAZO SEM
INTERPOSICÃO DE RECURSO. PREVISTO NO ART 91. PARAGRAFO

l' 10 I;':~~ 'iii,~':~Ji'~~ O OF/SF N' ~u.rd!'tl

Oficio n' 10 t1 (SF)

Senhor Primeiro-Secretário.

Encaminho a Vossa Excelência. a fim de ser submetido à revisão
da ('amora dos Deputndos. nos lermos do 011. 65 do Constinliçfio Federal. o Projeto de Lei
do Senado nO 169. de 1996, constante dos nutógmfos em anc'(o. que "regula o inciso LVIII

~ do mt 5° ela C'onstituiç50 Fedeml. dispondo sobre- n. idcntificílção criminal",

Senndo Federal. em J I de ounlbro de 1997

; ~, I

~.\.,..\~~\
~I.;_'_X \,,--,'

Senador Joel de Hollanda :-
P"-imeiro-Secretária, em exercício

A Sua Excelência O Senhor
Dep.utada llbiratiln Aguiar
Primeiro~Secretário da Câmara dOR Deputados
jbsl.

PROJETO DE LEI No 3.782, DE 1997
(DO SR. INACIO ARRUDA)

Obriga o Ministério da Saúde a divulgar no Programa "A voz do
Brasil ll o montante e a destinaçao de todos os recursos
financeiros repassados aos Estados e Municípios através do
Sistema Único de Saúde - SUS.

(DEVOLVA-SE A PROPOSIÇAO, POR CONTRARIAR O DISPOSTO NO ART. 61,
§ 10, INCISO Ir, AL1NEA "e", DA CONSTITUIÇ1\O FEDERAL (ART. 137,
§ 12, INCISO lI, AL1NEA "h", DO RICD). OFICIE-SE AO AUTOR,
SUGERINDO-LHE A FORMA DE INDICAÇAO. PUBLIQUE-SE.)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° - Fica o Ministério da Saúde obrigado a divulgar no programa
"A voz do Brasil" o montante e a destinação de todos os recursos financeiros
repassados aos Estados e Municípios através do Sistema Único de Saúde 
SUS.

Art. 2' - O Poder Executivo regulamentará está lei, no prazo de 90
(noventa) dias, contados a partir da data de sua publicação.

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

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

Justilicativa

O Ministério da Saúde deve divulgar no programa "A voz do Brasil"
nos moldes do que realiza o Ministério da Educação, o montante e a destinação
de todos os recursos financeiros 'repassados aos Estados e Municípios. Este
Projeto de Leí, atende deliberação da 10' Conferência Nacional de Saúde e visa
a democratização das infonnações aos usuários, possibilitando o controle social
e a fiscalização dos recursos destinados ao Sistema Único de Saúdes - SUS.

Sala da sessões, 28 de outubro de 1997.

~
'~

Deputado Inácio Arruda
(PCdoB/CE)

PROJETO DE N!! 3.796, DE 1997
(Do Senado Federal)

(pLS~ 75/96)

Altera a Lei n2 6.385, de 7 de dezembro de 1976, submetendo à
aprovação do Senado Federal a escolha do presidente e diretores
da Comissão de Valores Mobiliários.

(1\S COMISSOES DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇAO E SERVIÇO PÚBLICO;
DE FINANÇAS E TRIBUTAÇAO (MtRITO); E DE CONSTITUIÇ1\O E JUSTIÇA E
DE REDAÇAO. (ART. 54) - ART. 24, 11)

o Congresso Nacional decreta:

Art. I' Óart. 6' da Lei n' 6.385, de 7 de dezembro de 1976, passa a vigorar
com a seguinte redação:

"Art. 6° A Comissão de Valores Mobiliários será administrada
por um presidente e qWJ.tro diretores, escollzídos dentre pessoas de
ilibada reputação e reconhecida competência no mercado de
capitais, nomeados e destituídos pelo Presidente da República,
para mandato de dois anos, após aprovação pela maioria dos
membros do Senado Federal, por voto secreto, IDediante argüição
pública, pennítida a recondução.

§ I' A regra previsla neste artigo. aplica-se à recondução,
por uma única vez.

§ 2' A destituição, por iniciativa do Presidente da República,
deverá ser precedida de autorização da maioria absoluta dos
membros do Senado Federal.

§ 3' O presidente e os diretores serão~ubstituidos, em suas
faltas, na fonna do regimento interno.

§ 4° O presidente da Comissão terá assento no Conselho
Monetário Nacional. com direito a voto.

§ 5° A Comissão de V3.1ores Mobiliários funcionará como
órgão de deliberação colegiada., de acordo com o regimento
interno, previamente aprovado pelo Ministro da Fazenda., no qual
serão fixadas as atribuições do presidente, dos diretores e do
colegiado.

§ 6° O provimento dos cargos do quadro permanente do
pessoal da Comissão de Valores Mobiliários, dar-se-á mediante
concurso público, excetuados os cargos de provimento em
comissão.

§ 7° A pessoa designada para um dos cargos de que trata
esta Lei não poderá, nos seis meses posteriores ao seu exercício,
vir a exercer atividade, com ou sem vínculo empregatício ou, de
qualquer forma, colaborar com a gestão ou administração de
empresa integrante do sistema fmanceiro privado ou que opere

nos ramos de previdência ou seguro, bem assim suas coligadas e
controladas.

§ 8° É vedada, às pessoas mencionadas no parágrafo
anterior, durante o mesmo periodo, a aquisição de ações, cotas,
debêntures, partes beneficiárias ou qualquer título representativo
de capital ou de interesse das empresas previstas nesse mesmo
parágrafo.

§ 9° No período de impedimento previsto no § 7° deste
artigo, a pessoa fará jus aos vencimentos correspondentes, corno
se em exercício estivesse."
Art. 2°' O art. 8° da Lei n° 6.385, de 7 de dezembro de 1976, passa

de § 3°, com a seguinte redação, renumerando-se o atual § 3°, como
"§ 3° É vedada a' ~tilização, a qualquer tempo, de

informação reservada ou sigilosa, obtida no exercício de cargo da
Comissão de Valores Mobiliários, em proveito próprio ou de
terceiros, sujeitando-se os infratores à pena prevista no art: 38,
§ 7°, da Lei n° 4.595, de 31 de dezembro de 1964, para os casos
de cfune de lviolação ao dever-do sigilo bancário."
Art~ 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4° ,Revogam-se as disposições em contrário.
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S_o F,dornL =pd, outobro::9;'k7.
~JGmldoM'JO

Primeiro-Vice Presidente do Senado Federal,
no exercício da I.'residência

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXAlJA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - C.I)[

CONSTITUIÇÃO
DA·

REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TÍTULOrv
Da Organização dos Podere~

CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

SEçÃovm
Do Processo Legislativo

SUBSEçÃom
Das Leis

Art. 65 - O projeto de lei aprovado por uma Casa será revisto pela
outra, em um só turno de discussão e votação, e enviado à sanção ou
promulgação, se a Casa revisora o aprovar, ou arquivado,~eco rejeitar.

Parágrafo único. Sendo o projeto emendado, voltará à Casa
iniciadora.

LEI 4.595 DE 31 DE DEZEMBRO DE 1964

DISPÕE SOBRE A POLÍIICA E AS
INSTITÚIÇÕES MONETÁRIAS,
BANCÁRIAS. E CREDITÍCIAS, CRIA O
CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CAPÍTULOrv
Das Instituições Financeiras

SiÇÃOIV
Das Instituições Financeiras Privadas

Art. 38 - As instituições financeiras conservarão sigilo em suas
operações ativas e passivas e serviços prestados.

§ 7°.- A quebra do sigilo de que trata este artigo constitui crime e
sujeita os responsáveis à pena de reclusão, de I (um) a 4 (quatro)
anos, aplicando-se, no que couber, o Código Penal e o Código de
Processo Penal, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.

LEI 6.385 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1976

DISPÕE SOBRE O MERCADO DE
VALORES MOBILIÁRIOS E CRIA A
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS.

CAPÍTULO II
Da Comissão de Valores Mobiliários

Art. 6° - A Comissão de Valores Mobiliários será administrada
por um presidente e quatro diretores, nomeados pelo Presidente da
República, dentre pessoas de ilibada reputação e reconhecida
competência em matéria de mercado de capitais.

§ lO - O presidente e os diretores serão substituídos, em suas
faltas, na forma do Regimento Interno, e serão demissíveis ad nutum.

§ 2° - O presidente da Comissão terá assento no Conselho
Monetário Nacional, com direito a voto.

§ 3Q
- A Comissão funcionará- como órgão de deliberação

co~ada de acordo com o regime interno previamente aprovado pelo
Ministro da Fazenda, e no qual serão fIxadas as atribuições do
presidente, dos diretores e do colegiado.

§ 4° - O Quadro Permanente de Pessoal da Comissão será
constituído de empregos regidos pela legislação trabalhista, cujo
provimento, excetuadas as funções de confiança, será feito mediante
concurso público.

* § 4 0 com redação determinada pela Lei número 6.422, de 8 dejunho de 1977.

Art. 8° - Compete à Comissão de Valores Mobiliários:

§ 3Q
- Em conformidade' com o que dispuser o seu Regimento, a

Comissão de Valores Mobiliáriós poderá:
I - publicar projeto de ato normativo para receber sugestões de

interessados;
. ri :.: convocar, a seu juízo, qualquer pessoa que posoa contribuir
com informações ou opiniões para o aperfeiçoamento das normas a
serem proniÍllgadas.

SINOPSE

IDENTIFICAÇÃO
~O NA ORIGEM: PLS 000751996 PROJETO DE LEI (SF)
ORGAO DE ORIGEM: SENADO FEDERAL 1804 1996
SENADO: PLS 00075 19%

AUTOR SENADOR: PEDRO SIMON PMDB RS
EMENTA DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO PRESIDENTE E DIRETORES DA COMISSÃO
DE VALORES MOBn.IARIOS - CVM.
DESPACHO INICIAL

(SF) COM. CONS1TIlJlÇÃO E JUSTIÇA (CC])
ULTlMAAÇÃO

RMCD REMETiDO A CAMARA DOS DEPUTADOS
28101997 (SF) SUllSECRETARlA DO EXPEDIENTE (SF)(SSEXP)
1718 RECEBIDO NESTE ORGÃO, EM 28 DE OUTUBRO DE 1997.

ENCAMINHADO k
(SF) SUllSECRETARlA DO EXPEDIENTE (SF)(SSEXP) EM 28 10 1997

TRAMITAÇÃO
18041996 (SF) PLENARIO (PLEN)

LEITIJRA.
180419% (SF)MESADIRETORA

DESPACHO A CC! (DECISÃO TERMINATIVA), ONDEPODERA RECEBER
EMENDAS, APOS PUllLlCADO E DISTRIBUIDO EM AVULSOS. PELO
PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS trrnJS.
DSF 19 04 PAG 6527.
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2404 1996 (SF) COM. CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CCJ)
ENCERRAMENTO PRAZO SEM APRESENTAÇÃO DE EMENDAS.

24 04 1996 (SF) COM CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CCJ)
RELATOR SENLUCro ALCANTARA.

12 11 1996 (SF) COM. CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CC))
DEVOLVIDA PELO RELATOR, ESTANDO A MATER1AEM CONDIÇÕES DE
SERlNCLUIDANAPAUTADEREUNIÃOD-ACOMISSÃO.

21 11 1996 (SF) COM. CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA' (CCJ)
AO RELATOR. SENLUCIO ALCANTARA, PARA REEXAME DAMATERIA.

22 11 19% (SF) COM CONSTITUIÇÃOE JUSTIÇA (CCJ) . . _... .-
DEVOLVIDA PELO RELATOR, ESTANDO AMATER1A EM CONDIÇÕES DE
SER lNCLUIDA NA PAUTA DE REUNIÃO DA COMISSÃO.

10 09 1997 (SF) COM. CONSTITUIÇÃO E JUSUÇA (CCJ)
A COMISSÃO ACOUlE PARECER DO RELATOR, CONCLUINDO PELA
APROVAÇÃO NA FORMA DO S/JBSTITUTlVO QUE APRESENTA, DEVENDO
A MATER1A REfORNAR A PAUTA PARA APRECIAÇÃO EM TURNO
SUPLEMENTAR. (ART. 282, DO REGIMENTO INTERNO).

01101997 (SF) COM. CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CC)) . ...
NÃO TENDO SIDO OFERECIDAS EMENDAS EM TURNO SUPLEMENTAR
AMATERIAE CONSIDERADA DEFINITIVAMENTE APROVADA, NOS
TERMOS DO ARTIGO 284 DO REGIMENTO INTERNO.

OI lO 1997 (SF) COM. CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CC))
ANEXADO AO PROCESSADO PARECER DA COMISSÃO PELA APROVAÇÃO
DA MATERIA NA FORMA DO S/JBsnnmVO OI - CCJ. (FL. 09 AIS).

03 lO 1997 (SF) SERVIÇO DE APOIO COMlSSÕES PERMANENTES
ENCA"flNHADO A SSCLS.

03 10 1997 (SF) SUBSEC. COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
RECEBIDO NESTE ORGÃO. EM 03 DE OUI1JBRO DE 1997.

03 lO 1997 (SF) S/JBSEC. COORD. LEGISLATIVA (SF) (SScLS)
JUNTEI COPIA DA LEGISLAÇÃO CrrADA NO PARECER.

13 10.1997 (SF) SUBSEC. COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
ENCA11JNHADO A CCJ.

17101997 (SF) l'LENARlO (I'LEN)
LEITURA PARECER 641 - CC!, FAVORAVEL AO PROJETO, NOS

TERMOS DO SUBSTITIlTIVO QUE OFERECE (EMENDA 1• CC!).
DSF 18 10 PAG 22272 A 22276.

17 10 1997 (SF) PLENARlO (I'LEN)
LEITURA 01'. 233, DO PRESIDENTE DA CC!, COMUNICANDO A
APROVAÇÃO DO PROJETO EM TURNO SUPLEMENTAR, §ENOO ABERTO
O PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS UI'ElS PARA INTERPOSIÇAO DE
RECURSO. POR UM DEClMO DA COMPOSIÇÃO DA CASA, PARA QUB A
MATER1A SEJA APREClAÍlA PELO PLENARlO. ..
DSF 1810 PAG 22282.

18101997 (SF) SUBSEC. COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
ANEXEI, AS FLS. 22 E 23, TEXfO FINAL REVISADO PELA SGM.

28 10 1997 (SF) PLENARIO (PLEN) . .
COMUNICAÇÃO PRESIDENCIA TERMlNO PRAZO SEM INTERPOSIÇÃO DE
RECURSO, PREVISTO NO ART. 91. PARAGRAFO TERCEIRO, DO
REGIMENTO INTERNO.

28 HJ 1997 (SF) MESA DlREfORA
DESPACHO A CAMARA DOS DEPUTADOS.

DSF.29 !OPAG '/:>:1/')
28101997 A CAMARADOSDEPUTADOS COM OOFISFN"..r.: .

Oficio n° 11~ó3 (SF)

Senhor Primeiro-Secretário,

Encaminho a Vossa Excelência; t1 fim de ser submetido à revisão
da Câmara dos Deputados, nos termos do art. 65 da Constituição Federal, o Projeto de Lei
do Senado nO 75, de 1996, constante dos autógrafos em anexo, que..~altera a Lei n° 6.385, de
7 de dezembro de 1976, submetendo à aprovação do Senado Federal a escolha do presidente
e diretores da Comissão de Valores Mobiliários".

Senado Federal, em 30 de outubro de 1997

Se},.ia-feira 31 34749

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
jbs/.

(1 ('I 't,wf7 ./\
Senaqpr Lucídio o tella

Primeiro-8ecretári , em exercicio
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IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Valdeci
Oliveira.

O SR. VALDECI OLIVEIRA (BlocoIPT-RS.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, no dia 15 de outubro, o
Conselho Monetário Nacional aprovou dois votos do
Governo relacionados ao setor agrícola. O primeiro,
que originou a Resolução BACEN nº 2.433, de 17 de
outubro, introduz alterações nas normas que orien
tam o processo de securitização das dívidas rurais
determinado pela Lei nº 9.138, de 29 de novembro
de 1995.

O segundo voto, que resultou na Resolução
BACEN n° 2.435, de 22 de outubro, determina a
criação -de um programa de crédito de custeio para
pequenos produtores rurais, intitulado PRONAF Es
pecial.

O primeiro ato decorreu de negociações com o
Governo conduzidas pela Bancada Ruralista e por
entidades de representação patronal do setor. Em
absoluta dessintonia com os discursos triunfalistas a
que vimos assistindo nestes dias, o produto das ne
gociações dos ruralistas veio reafirmar o tradicional
pouco preparo deles em matéria de defesa dos inter
esses da agricultura brasileira. Tratou-se, pois, de
uma verdadeira ·vitória de Pirro·, já que, em síntese,
no que tange ao propalado recálculo dos valores das
dívidas securitizadas, o que se conseguiu foi,única
e exclusivamente, a possibilidade, a propósito, re
motíssima, de cumprimento, pelos bancos, de direi
tos já garan~idos pela legislação vigente. E, no que
concerne à prorrogação da data de pagamento do
valor total, ou parcial, da primeira parcela, original
mente prevista para o final deste mês, os bancos de
finirão os eventuais beneficiados, por meio da
avaliação, caso a ooso, da capacidade de pa-
gamento dos mutuários. :

Observe, Sr. Presidente, o detalhamento de al
guns dispositivos da medida:

1. o banco entregará ao mutuário, desde que
por este acionado e, em prazo não definido, o ex
trato relativo à conta gráfica da operação original e
do saldo consolidado em 30 de novembro de 1995
que refe 1nciou o contrato de alongamento da
dívida. Isto para' que o produtor possa contestar o
eventual lançamento irregular, pelo banco, de valo
res a título de juros de mora, multas, comissão de
permanência, honorários advocatícios, adiCionai jro

! /

.O SR. PRESIDENTE (Marcus Vicente) - Finda PROAGRO, etc. Ou seja, valores já previstos para
a leitura do expediente, passa-se ao serem expurgados da dívida pela legislação em

vigor.
2. superada a primeira etapa, o mutuário dese

jará nem tê-Ia conseguido, pois, a partir desse mo
me.nto. passará a enfrentar uma verdadeira via eru
eis"que certamente o fará agradecer profundamente
ao Governo e à bancada ruralista. se não, vejamos,
Sr. Presidente:

- será dado o prazo de sessenta dias para o
produtor convencer o banco de que ampliou irregu
larmente sua dívida;

- não havendo entendimento, o mutuário terá
trinta dias para solicitar a intermediação da Confed
eração 'Nacional da Agricultura, quel disporá de ses
senta dias para tentar solucionar o impasse entre as
palites;

-persistindo o impasse, o mutuário terá ses
senta dias para recorrer junto a uma delegacia re
gional d()Banco Central.

Chama a atenção, Sr. Presidente, o óbvio sen
tido protélàtQrio do processo, que, sob o total con
trole dos ba,r1coS, tende a matar no cansaço os pos
tuladores 00" recálculo, que, no 'limite, suportariam
um profundo s~sdurante 210 'dias de negociação,
afora o tempo, não definido pela resolução, para o
posicionamento \do BACEN sobre eventual recurso

'lo ,',

impetrado pelo mutuário para;- no final, não haver
qualquer garantia de lêxito.

/

Afora o rito pr~ssual absolutamente restritivo
do acesso ao recálculo,-,vale tlar ênfase à também
restrita amplitude da re~oIuçã,o, que desconsiderou
da possibilidade do expurgo QS fatores que verdadei
ramente puniram os agricultores brasileirosçom o
aumento arbitrário da~ dívidas rurais, como é o-caso
do descasamento de .índices promovido pela Pláno
Collor.

Portanto, Sr. Presidente, ail'lda não foi dessa
vez que a Bancada Ruralista conseguiu redimir-se
dos inúmeros prejuízos que sistematicamente vem
causando à agricultura brasileira, já que o acordo se
lado com o Governo reedita fracassos. anteriores,
pois, em síntese: assegura o poder supremo dos
bancos para todas as decisões de interesse dos mu
tuários: desestimula o beneficiário de pleitear o
recálculo, em face da imposição de uma rnaratonp
cruel, pois longa, incerta e sob controle total d:..:; ger
entes;· exclui os produtores de mt:'nor porte
ecônõmico; é politicamente discricionária, pelo m0

nOpólio fixado para a CNA como instância me
diadcra. r~r fim, delega aos bancos adecisão sobre
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quais mutuários merecerão a prorrogação da
primeira parcela e em que montante.

A outra decisão do CMN que merece registro
refere-se à instituição do PRONAF Especial, origi
nado de pressões políticas conseqüentes de ato re
cente dos trabalhadores rurais do Rio Grande do Sul
intitulado Ferramentaço e da greve de fome que o
sucedeu, realizada por trabalhadores e religiosos,
durante dezessete dias.

O programa prevê a aplicação de R$ 200 mil
hões na safra 1997/98, em operações de custeio
dos produtores beneficiários.

Duas conclusões imediatas podem ser ex
traídas da citada decisão governamental. Em
primeiro lugar, representa um gesto de recon
hecimento, pelo Governo, de que as condições oper
acionais e os encargos do PRONAF convencional
mostram-se absolutamente inadequados à condição
econômica dos verdadeiros extratos da agricultura
de base familiar. Ou seja, o Governo admite que,
com o PRONAF normal, vem vendendo gato por le
bre.

Assim, o principal mérito do novo PRONAF se~

ria o de evitar as importantes deformações que mar
cam o PRONAF convencional e que lhe desviaram
as finalidades originárias.

A segunda conclusão ensejada com a criação
do programa merece ser sublinhada pelo seu caráter
afirmador de que somente mediante negociação
sustentada na efetiva pressão popular é possível re
verter, pelo menos em parte, a política em curso de
ampliação da exclusão social, especialmente no âm
bito da agricultura.

Desta forma, apesar da extrema modéstia da
sua escala e de dispositivos do crédito ainda indese
jáveis, como é o caso da não explicitação de garan
tias adequadas a esses produtores, o PRONAf Es
pecial poderá resultar na instituição futura de uma
linha de crédito compatível com as demandas e con
dições da agricultura familiar, dependendo da con
tinuidade e do fortalecimento das lutas dos trabal
hadores rurais do País.

Ao contrário dos fiascos da bancada ruralista,
os trabalhadores rurais, sem qualquer moeda
política, a não ser as suas disposições de luta contra
o atual programa econômico excludente, consegui
ram, mesmo diante da adversidade política do Gov
erno FHC, o embrião de um programa de crédito
adequado à agrk;ultura familiar que poderá estimular
o fortalecimento das lutas populares por mudanças
nas políticas agrícolas, nas dimensões exigidas para

o resgate da cidad~niae democratização econômica
da área rural brasileira.

SJ. Presidente, gostaria que meu pronuncia':'
mento fosse divulgado na íntegra em A Voz do Brasil
e no Hoje na Câmara, pela importância da matéria,
a agricultura brasileira.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PEDRO CANEDO (PL - GO. Pronuncia
o seguinte discursp.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, quero registrar que hoje, dia 30 de ou
tubro, é o Dia Nacional de Luta Contra o Reuma
tismo. É difícil estabelecer termos de comparação
com alguma catástrofe nacional que atinja nossa
população de uma: forma tão drástica e cruel como o
reumatismo. As doenças reumáticas são consid
eradas atualmente as mais incapacitantes do mundo
e, no Brasil, segundo dados do Instituto Nacional de
Seguridade Social, ocupam o segundo lugar em
afastamento temPorário do trabalho e o terceiro
lugar em aposentadoria, perdendo apenas para as
doenças cardiovaSculares e as doenças mentais

É de causar espanto, Sras. e Srs. Deputados,
saber que a Sociedade Brasileira de Reumatologia
estima que 10% da população - ou seja, 15 milhões
de brasileiros - está acometida por qualquer tipo de
reumatismo. A artrose, principalmente da coluna,
conhecida como bico de papagaio, juntamente com
as tendinites e bursites, são responsáveis por 50%
dos reumatismos encontrados na população adulta
brasileira. E o agravante é que os pacientes reumáti
cós são aposentados em idade produtivéjl da vida,
causando um ônus elevadíssimo ao País. F,m 1995,
por exemplo, foram gastos, pelo SUS, 43 milhões de
reais somente em hospitalização de .pacientes com
febre reumática.

O reumatismo não é dOença de velho, como se
costumava dizer., Crianças sofrem, sim, principal
mente de artrite ~~ônica, de origem genética, e febre
reumática, que atinge crianças de 5 a 15 anos de
idade. E o mais grave: a febre reumática não tratada
provoca grave dano aó eoração e acomete também
as juntas e o sistema nervoso. Todo o transtorno,
Sras. e Srs. Deputados, pode ser evitado com !Jma
campanha continuada, bem-equipada, mas que con
sista primordialmente de material informativo de pre
venção - e que realmente abranja todas as camadas
da população. É com esse propósito que o Ministério
da Saúde, através da Coordenadoria de Doenças
Crônico-Degenerativas, CODEG, está direcionando
uma política de profilaxia e prevenção, combatendo
as amigdalites causadas pelo estreptococo-beta
hemolítico, causador das febres reumáticas e muito
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freqüente em crianças de idade escolar. A este pro
grama preventivo os nossos mais eloqüentes elogios
e todo o nosso apoio.

Infelizmente, o programa ainda não abrange
todo o território nacional, atingindo apenas treze
Estados da Federação. Portanto, ao programa o
nosso incentivo para que abrace todo o território e
que nenhuma criança brasileira fique desprotegida
deste grande perigo, que, afinal, pode ser eliminado
com uma simples injeção de benzetacil, uma véz di
agnosticando-se a tempo.

Sr. Presidente, vale a pena dizer também que
a Coordenadoria de Doenças Crônico-Degenerativas
vem desenvolvendo um .trabalho em' relação à
osteoporose, que como sabemos, é uma doença
que provoca o enfraquecimento progressivo dos os
sos, facilitando a ocorrência de fraturas. principal
mente na coluna, nos punhos e no quadril.

Causa-nos espanto a previsão de que nos
próximos três anos 30% das mulheres brasileiras
que já passaram pela menopausa vão desenvolver a
osteoporose - o que equivale a 4,8 milhões de mul
heres! Estima-se que em metade dessas mulheres a
doença evoluirá em fraturas, principalmente no cólon
do fêmur. E destas, cerca de 200 mil deverão morrer
por complicações motivadas por estas fraturas, con
stituindo uma das principais causas de morte, ao
lado do câncer. Segundo o reumatolegista João
Francisco Marques Neto, .professor titular da
Faculdade de Medicina da UNICAMP, o sistema de
saúde brasileiro ainda está despreparado para tratar
esta doença - uma grande parte dos profissionais
médicos não sabe ainda como diagnosticar e tratar
adequadamente a osteoporose e, principalmente,
como estabelecer prevenção. Neste sentido, o Min
istério da Saúde já está desenvolvendo um pro
grama de treinamento continuado para médicos da
rede pública e particular, preparando-os para o di
agnóstico mais eficaz da osteoporose e sua pre
venção, assim como instalando aparelhos de ultra
sonometria em locais estratégicos para detectar
prováveis indícios do mal em mulheres. Infelizmente,
também, esta facilidade tem abrangência limitada,
no mome~to: está disponível apenas nas grandes
Capitais. E importante que a mulher brasileira saiba
que a osteoporose não é uma doença grave, se for
diagnosticada e tratada em tempo hábil. Por isso,
ansiosamente aguardamos a di~ponibilidade do
serviço de pré-diagnósticO também em cidades
menores - com todo a urgência! Mais uma vez à Co
ordenação das Doenças Crônico-Degenerativas do

Ministério da Saúde o nosso apoio - e a nossa
apreensão!

Vale também mencionar que, da mesma forma,
num esforço de prevenção contra doenças crônico
degenerativas, o Ministério da Saúde, jiJntamelJte
com os Ministérios do Trabalho e da Previdência e
Assistência Social, constituiu recentemente um
comitê composto por representantes de· sindicatos
trabalhistas diversos para estudar uma estratégia
pa~a o combate das lesões por esforço repetitivo,
conhecidas pela sigla LER, para um combate defini
tivo a este mal que ataca trabalhadores dos mais di
versos ramos de atividades. Ora, todos nós conta
mos que a lida do trabalho dignifique os trabal
hadores, e não que os danifique. A todos os mem
bros do comitê em prol da medicina preventiva con
tra a LER, profissionais da área e representantes de
sindicatos e órgãos afins, o nosso maior apoio.
Estaremos atentos à implementação de polfticas e
ao desenvolvimento de um trabalho de orientação à
população em suas mais diversas profissões.

Sr. Presidente, para concluir esse pronuncia
mento sobre a necessidade de combate radical ao
reumatismo, ao mesmo tempo que procuro salientar
o que já está sendo feito pelo Ministério da Saúde 
e que deve receber todo o suporte para que alcance
toda a população de maneira eficaz -, quero lembrar
que, de maneira geral, a população brasileira precisa
tomar consciência de que os postos de saúde são a
primeira porta de entrada para a ·cura·, adquirindo
maior confiança no serviço público. Para isto é pre
ciso que o serviço público de saúde se mostre digno
desta confiança. Ao Ministro Carlos César e a todos
os funcionários profissionais e colaboradores os nos
sos parabéns pelos esforços empenhados e votos
do mais certeiro sucesso - o que significa o alívio de
sofrimento indizível de grande parcela da população,
sem falar do enorme prejuízo à Nação devido ao ab
senteísmo nQ trabalho e a aposentadorias por in
validez, conforme já expusemos.

Não há dúvidas de que esta empreitada da Co
ordenadoria de DoenÇas Crônico-Degenerativas de
verá receber o .malor apoio de todos, pois chega a
ser um trabalho' missionário e um dos investimentos
de maior retomo social e econômico que podemos
alcançar, pois está ir;nplicado diretamente na capaci
dade de produzir do brasileiro, assim como no seu
bem-estar e qualidade de vida.

A todos os meus maiores agradecimentos.

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que autorize a
divulgação do meu pronunciamento.
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o SR. PAE$.~NDIM (PFL - PI.) ~ Sr. Presi
dente,- o Sr. Ministro da Educação, Prof. Paulo
Renato de So,u.za, esteve, nos dias 23 e 24, em Ter
esina, meu Estado, lançando o programa Toda Cri
ança na Escola, oportunidade em que fez um apelo
a todos os grupos P9líticos do Estado com os quais
se reuniu separadamente - café da manhã com
membros do PFL, almoço com o Prefeito de Teres
ina e membros do PSDB e jantar com o Sr. Gover
nador -, dizendo que a elite brasileira tem de lutar
pela escola ~cima de quaisquer interesses ou diver
gências partidárias.

Foi S.Exa. muito sensato. O Brasil precisa ur
gentemente i1westir na educação; não podemos
mais admitir qualquer criança lora da. escola, sob
pena de o País não ter condições, na virada do
século, de disputar um lugar importante no cenário
mundial.

Uma série de considerações muito oportunas
fez o Sr. Ministro. Reconheceu S.Exa. que o Estado
brasileiro tem sJdo muito injusto com as camadas
mais pobres da população. Os benefícios sociais, de
certa maneira, vêm sendo direcionados mais para a
classe média dos grandes centros urbanos, o que
vem provocando graves injustiças e distorções so
ciais apontadas por todos os analistas da situação
brasileira.

Quero parabenizar o Ministro Paulo Renato,
que inegavelmente tem sido o maior Ministro dos
últimos tempos neste País. Em termos de ação
revolucionária do processo educacional, se juntará,
com certeza, a nomes como Gustavo Capanema,
entre outros.

O Ministro tem uma visão correta do problema
educacional brasileiro; o que me preocupa é a
burocracia do MEC, uma burocracia que, de certa
maneira, tem uma visão muito isolada do País, não
conhece bem as realidades fáticas deste imenso
continente. Estou certô, como falei ao Sr. Ministro
Paulo Renato, de que, na elaboração do Plano De
cenal de Educação, os setores da sociedade civil
daquelas instituições escolares não-governamentais
sérias, sobretudo as entidades que ao longo da
história -entidades centenárias corno as entidades
católicas e outras laicas - vêm prestando serviços
inestimáveis à trajetória da educação em nosso
País, serão devidamente ouvidos.

É muito oportuna, Sr. Presidente, essa visita
que o Ministro Paulo Renato vem fazendo aos
Estados, para conversar com os Governadores, com
as lideranças locais, com os Prefeitos, despertando

o prio dos homens públicos pa~a que tenham na
educação a perspectiva efetiva do interess~ público.

.. 0- programa Toda Criança na Escola é o
grande desafio a que se propôs o Presidente Fer
nando Henrique Cardoso. Estou certo de que nin
guém'ft'lelhor que o Ministro Paulo Renato poderá
conduzi-lo a bom termo.
~ o que tinha a dizer.',.......

. Durante o discurso do Sr. Paes
Landim, o Sr. Marcus Vicente, § 2º do artigo
18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo severino
Cavalcanti, 2º Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Concedo a palavra ao nobre Deputado Confúcio
Moura.

O' SR. CONFÚCIO MOURA (BlocoIPMDB 
RO. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, ontem, procurei a
,6,sses$.oria Parlamentar do Ministério. da Educação
para obter informações sobre as emendas que apre
sentei ao Orçamento Geral da União, ano passado,
para serem liberadas neste exercício.

Fiquei, de certa forma, surpreso com a argu
mentação da Assessoria daquele Ministério de que,
neste ano, todas as emendas parlamentares seriam
contingenciadas, porque não havia mais tempo hábil
para o processamento dos convênios, e, ainda mais,
não estava previsto nenhum recurso para a APAE
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais.
Destinei duas emendas a essa associação: uma de
aquisição de um microônibus para transporte de
alunos especiais e a outra para uma pequena re
forma na APAE do Município de Machadinho do
Oeste, em Rondônia.

.Achei interessante essa explicação, pois du
rante a fase de elaboração do Orçamento, em 1996,
estava claramente aberta essa possibilidade, depois
de estudos que fiz para poder apresentar essa pro
posição. Ainda mais por entender que os excepcion
ais constituem grande escala dos alunos especiais,
e APAE fazem um trabalho maravilhoso pelo Brasil
afora.

Tenho interpretado que, de fato, o Poder Ex
ecutivo goza da prerrogativa de conter recursos a
juízo próprio, o que, de certa forma, debilita muito a
Lei Orçamentária, que é simplesmente autorizativa,
e não é determinativa, ficando implícito, pelo menos
teoricamente, que, uma vez aprovadas, essas
emendas merecerão respostas em tempo hábil, para
que os Parlamentares, autores dessas iniciativas,
possam avisar os Municípios beneficiários de que as
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suas emendas, infelizmente, não sairão, ,por este ou
aquele motivo.

Como. são poderosas as normas internas e as
decisões burocráticas, Sr. Presidente. São elas que
justificam os conceitos subjetivos do que seja priori

.dade. Hoje, a prioridade é uma, amanhã será outra.
E assim se vão perpetuando as decisões da alta
burocracia. Essa é que, de fato, governa o País. Não
aparece, ninguém vê, mas tem um imenso poder
subterrâneo, estando muito acima das leis, como a
LDO ou mesmo a Lei Orçamentária.

Mas, Srs. Parlamentares, deixar a coisa rolar,
primeiro fazendo mil e uma exigências às Prefeituras
para elaboração de projetos, apresentação de cer
tidões negativas, comprovação de adimplência, isso
tudo no âmbito das delegacias do MEC nos Estados,
com muitas despesas, perdas de tempo do Prefeito
e de seu grupo de auxiliares, telefonemas para lá e
para cá, viagens, hotéis, para, agora, já chegando o
mês de novembro, apresentar essas informações
esfarrapadas, nem de longe me convence e ao
mesmo tempo me chateia.

Cheguei até a receber um telegrama do MEC
avisando que, devido ao grande número de emen
das recebidas, oportunamente voltaria a contatar
para maiores explicações sobre o momento das lib
erações. Se o MECdecidiu,. que não alterará seu
orçamento, por que o Presidente sancionou a lei
contendo emendas relativas a esse Minist~rio? Por
que o veto não se dá logo de cara? PQr que se
esconde tanto o jogo? Não há justificativas oficiais
que me convençam.' Esta é mais uma dernÇ>nstração
dos artifícios da máquina para, propositadamente,
desinformar, protelar,' adiar, para, enfim, não aten
der.

Entendo, Sr. Presidente, que o Orçamento
deve compatibilizar receitas e despesas. Aliás, esse
princípio deve ser a lógica de sua existência, mas,
infelizmente, não posso entender protelação e adia
mento de decisões como a melhor medida, ainda
mais quando se gera uma expectativa de com
promisso do Parlamentar com sua base, com
notícias em nível local, com geração de esperança
de obras e serviços.

Não é uma boa norma esta de se brincar com
gente grande, pois com isso se perde o elo de confi
ança e de respeitabilidade entre as partes. Caso o
MEC seja intocável nas questões orçamentárias,
melhor seria excluí-lo do debate no Congresso - in
stância legítima para aprovar, rejeitar, emendar a Lei
Orçamentária. Melhor seria que o seu orçamento
também fosse aprovado por medida provisória.

Para: encerrar, Sr. Presidente, como se pode
notar, pelo tom'· do meu discurso; não gostei da
maneira protelatória de~se dar a notícia de contin
genciamento. Passo a .passo foi-se conduzindo o
ato, até que o estado de natureza decidiu ao final:
não há mais tempo.

O SR. LUCIANO ZlCA (BlocoIPT - SP. Pre
nuncia o seguinte discurso) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, venho a esta tribuna para falar so
bre a grave situação da saúde hoje no Brasil. Já era
gravíssima no que diz respeito a.consultas, terapias,
internações, cirurgias, procedimentos de diagnóstico
e tratamento em geral. Mas não tínhamos, até·o fim
de 1994, problemas com o abastecimento de vaci
nas, do Programa Nacional de Imunização (PNI).

A partir de 1995, juntamente com a precari
zação do serviço público de saúde, assistimos à di
minuição l:Jos estoques de vacinas, dificultando a
manutenção de altas cob9rturas vacinais,
propiciando que doenças antes controladas voltem a
ocorrer, corno é o caso do sarampo. Diante de
epidemia no Estado de São Paulo, o estoque
precário de vacinas foi um dos determinantes para
as estratégias definidas para o enfrentamento da
epidemia. Além disso, estamos ameaçados pelo re
iorno de outras doenças que há anos estavam con
troladas, corno difteria, tétano e coqueluche, devido
à falta da DPT (tríplice bacteriana).

Em abril do ano passado, o Governo Federal
fez uma licitação internacional para a compra de 15
milhões de doses de vacina tríplice baeteriana, mas
o laboratório chinês que ganhou a concorrência atra
sou a remessa de amOstras para os testes e em
setembro avisou que não teri~ condições de entre-.
gar o produto. Somente, quando já faltavam vacinas
em 26 Estados é que novas encomendas foram fei
tas a laboratórios suíços e indianos.

Em novembro de 1996, a Vigilân.::ia Sanitária
de São Paulo suspendeu a aplicação do lote suíço
da tríplice depois que' várias crianças tiveram
reações em Ribeirão Preto, São Paulo. Um mês de
pois, o Governo decidiu devolver o Ióte de 3,5 mil
hões de doses da tríplice compradas na Suíça por
que o Instituto Nacional de Controle de Qualidade
em Saúde examinou as vacinas e considerou que
eram inadequadas e insatisfatórias para o uso
devido às reações. A Fundação Nacional de Saúde
(FUNASA) também mandou susperder a aplicação
da tríplice indiana por cauScl de reações em cri
anças.

Tivemos ainda um adiamento, pelo Governo
Federal, de junho para agosto deste ano, da primeira
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etapa da campanha nacional de multivacinação, por
que, além da tríplice bacteriana, faltavam também
vacinas contra a poliomielite e o sarampo. 'Em São
Paulé, a campanha foi realizada em 21 de junho
passado por causa da epidemia de sarampo. Mesmo
assim só foi possível vacinar, com DPT (tríplice bac
teriana), uma parte das crianças com menos de 5
anos, pois faltaram vacinas em muitos postos de
saúde.

No caso da vacina contra a hepatite B, todos
os setores da saúde pública demonstraram que era
necessário comprar 40 milhões de doses, incorpo
rando-a à rotina de imunização e vacinando, num
primeiro momento, crianças e adolescentes, sendo a
proposta inclusive aprovada pelo ex-Ministro da
saúde Adib Jatene. Posteriormente, o Governo só
liberou a compra de 10 milhões de doses, para vaci
nar apenas as crianças menores de 1 ano de idade.
O que não ocorreu até então. Aliás, ,àté mesmo os
novos profissionais da saúde pública~ que eram os
únicos a serem protegidos contra a hepatite B, não
estão recebendo esta vacina, que está em falta há
meses. Decepcionado pela falta de seriedade do
Governo com a saúde pública, o médico Edmundo
Juarez, então Presidente da Fundação Nacional de
Saúde, demitiu-se do cargo. Vale lembrar que a
hepatite B é uma doença grave que pode lesar per
manentemente o fígado e que há uma estimativa de
que já contaminou pelo menos 3 milhões de brasilei
ros. logo, a prevenção com a vacina é fundamental,
tanto em crianças, quanto em adolescentes e em
adultos, já que a doença é transmitida por transfusão
de sangue, da mãe para o filho e também via ato
sexual.

O problema no Brasil é que não somos auto-sufi
cientes na produção de vacinas e dependemos das
multinacionais que controlamo mercado mundial, ape
sar de os cinco laboratórios nacionais que fabricam
vacinas (BUTANTÃ, BIOMANG, FUNED, IVB e
TECPAR) só não fabricarem vacinas contra a men
ingite MC e contra a rubéola. logo, temos a tecnolo
gia, somente falta vontade política a este Govemo para
investir na direção da auto,suficiência.

O Brasil ne.eessita pará 1997 de 200 milhões
de doses de vacinas de vários tipos, e a produção
nacional prevista até o fim do ano é de 112 milhões
de doses. Por isso, faltam "acinas. Em São Paulo, o
Instituto Butantã já produz 32 milhões de doses de
vários tipos de vacinas, e não aumenta a produção
porque não há investimento do Governo.

Em função de todos estes problemas, São
Paulo está com uma epidemia de sarampo. Nos dez

primeiros meses do ano de 1997, -o Centro· de
Vigilância Epidemiológica (CVE) tinha registrado por
volta de 10 mil casos confirmados da doença; de
mais ou menos 30 mil casos suspeitos, contra ap
enas 22 casos em 1996 e oito no ano anterior. Já
foram constatados quinze óbitos no Estado. Além de
a incidência ter aumentado, tem afetado os adultos
numa percentagem de 50%. A queda na cobertura
vacinal é a principal razão da epidemia. O número
de vacinas aplicadas contra o sarampo em todo o
País caiu de 3A milhões de doses em 1991 para 2,6
milhões em 1996. Em São Paulo o fornecimento de
vacinas contra o sarampo também foi reduzido de
669 mil doses em 1994 para 647 mil em 1995 e 625
mil no ano passado. Esta epidemia está se alas
trando rapidamente, já atingiu a região de Campinas
e está sendo exportada para outros Estados.
Somente em Campinas, só para dar um exempló, já
existem 198 casos confirmados, 280 com os testes
em andamento e dois óbitos.Dos casos confirmados
da doença, 50% estão na faixa etária entre 20 e 29
anos, o que sugeriria uma vacinação pelo menos
nesta faixa etária.· Não devemos nos esquecer de
que o sarampo era uma das doenças que mais
matava há 25 anos.

A queda da vacinação contra o sarampo não é
um caso isolado. A antipoliomielite foi reduzida de
2,76 milhões em 1995 para 2,59 milhões no ano
passado. A aplicação naciQn~1 da terceira dose da
tríplice também baixou de 2,8 milhões de vacinas em
1995 para 2,5 milhões em 1996. Neste mesmo
período, o número de doses da tríplice fornecidas
pelo Governo Federal para São Paulo caiu de 667
mil para 546 mil. Estes números nos dão subsídios
para nos fazer acreditar que, continuando este
estado de coisas, uma epidemia de coqueluche e de
difteria é mais do que provável. Não podemos nos
esquecer também que a difteria é uma doença com
alta letalidade.

Era o que tinha a dizer.

O SR. EUR(PEDES MIRANDA (Bloco/PDT 
RO. Pronuncia o seguinte discurso) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, quero, no dia de hoje, cum
primentar os dirigentes do PT, do PCdoB, do PPS e
do PV do meu Estado, pela iniciativa oportuna de
formalizar a Frente Cidadania.

Faço este registro, nesta oportunidade, tendo
em vista o meu partido fazer parte do Bloco de
Oposição nesta Càsa, juntamente com o PT e o
PCdoB, Bloco este que tem alcançado resultados
positivos para a população brasileira.
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Entendo que, em razão de os partidos que sistema de circulação de mercadoria, os Governos
compõem o Bloco de Oposição na Câmara Federal nacionais, especialmente o Governo brasileiro, des-
realmente estarem comprometidos com os anseios viam a discussão do problema central em que ela
do povo brasileiro, a Frent~ Cidadania está muito à deve se posicionar. Esta não é a primeira vez que
vontade para desempen~r um bom papel. isso acontece no mercado de capitais, nem será a

Como prova de compromisso com o povo última.
brasileiro, quero citar a luta dos partidos que com- Como disse ontem o Presidente do Banco
põem o Bloco de Oposição quandofjrmaram posição Central americano, para tranqüilizar os cidadãos
nas votações da quebra do monopólio do petróleo, daquele país, os contribuintes dos Estados Unidos, o
da quebra do monopólio das telecomunicações, da Governo :~mericano não permitirá que esse tipo de
reforma da previdênCia, da reforma administrativa, efeito pqssa atingir o cidadão do interior dos Estados
do FEF, além de outros projetos de alta relevância. Unidos, por causa da irresponsabilidade do especu-

Estes partidos não usam de artifícios en- lador de Wall Street, que representa apenas uma
ganosos para chegar ao poder. Eles possuem um parte da cidade de Nova Iorque.
discurso só, ou seja, não são corno muitos partidos A preocupação do Banco Central americano de
que têm um discurso nas eleições e outro após as ir ao Congresso dos Estados Unidos dizer aos
eleições. A prova disso é que os partidos políticos de especuladores que ali existe um Governo não é a
sustentação do Govemo FHC, durante a campanha mesma Que tenho visto no Governo brasileiro. Entre
de 1994, nunca disseram que pretendiam acabar a má-fé e a boa consciência, sou daqueles que es-
com direitos adquiridos dos servidores públicos e peram que o Governo esteja mais imbuído da boa
aposentados, bem corno nunca disseram do desejo consciência.
de quebrar o monopólio do petróleo, por exemplo. O sistema de especulação, de investimento em

Desta forma, quero reafirmar que a Frente Ci- ação e em capital é um cassino digital irresponsável,
dadania formada recentemente possui partidos com em que jogadores com nomes e endereços conheci-
compromisso com o povo brasileiro, podendo tam- dos manipulam bilhões em torno dó mundo e rece-
bém, da mesma forma, contribuir muito com o nosso bem o nome de especuladores:; Na verdade,. são
Estado, numa grande discussão de temas da mais jogadores com dÍl;lheiro e ações, ,que são documen-
alta importância para Rondônia, tais corno saúde, tos nacionais públicos elou privados. Qualquer Gov-
educação, segurança pública, energia, habitação e emo do mundo pod~ estabelecer. regras para o proc-
outros. esso de compensação de compra e venda de ações

Quero registrar ainda que o PSB, do Gover- nas Bolsas de Valor.es de seus países.
nador Miguel Arraes, sempre esteve coeso cOm o A necessidade de regulahtentação financeira
Bloco de Oposição no Congresso Nacional. internacional e nacional é :uma

e
exigência concreta.

Para concluir, quero cumprimentar mais uma Nas páginas dos cadernos Qe economia da im-
vez, pela feliz iniciativa da formação da Frente Ci- prensa registra-s~,de maneira· muito menos esean-
dadania, os dirigentes do PT, do PCdoB, do PV edo dalosa do que quando\ se fala da especulação nas
PPS do meu Estado. . .Bolsas, que podemos ter um dezembro com mais di-

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que meu pro- ficuldades para o povo que tem dívida com bancos,
nunciamento seja divulgado no programa A Voz do com financeiras, em virtude do prob~ema que ocor-
Brasil e pelo jornal da Casa. reu na Bolsa de Valores; ou seja, o preço das mer-

O SR. PAULO DELGADO (BIocoIPT - MG. sem cadorias pode subir e encarecer a vida da popu-
revisão do orador.) -Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu- lação. O Governo brasileiro diz que movimentou de
tados, na avaliação, da crise das Bolsas de Valores - 4 a 8 bilhões de dólares, como se fosse PQssível ser
com repercussão nacional -, há uma mistura poIiti- impreciso numa cifra desse tamanho, que tem repar-
camente condenável, de má-fé e boa consciência. cussão imediata na vida do cidadão,. corno se

Ao tratar capitais voláteis corno pessoas jurídi- especula e afirma.
cas ou exclusivamente como instituições de caráter Se uma dona de casa ou qualquer cidadão
restritamente monetário ou imaginar que qualquer modesto de nosso País especular sobre suas di-
crise tem repercussão sobre Estados nacionais, ficuldades financeiras variando em mais de 10Q%
desconhecendo que o problema central de uma crise sua dívida, evidentemente e8Ga família vai quebrar
econômica de qualquer ordem é o cidadão despro- ou esse cidadão não terá como agir e atuar na vida
tegido do sistema financeiro e desprotegido do normal. Imagine, então, o que acontecerá com o
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Governo de um país que diz que o saque nas suas
reservas pode ter variado de 4 a 8 bilhões e que a
culpa - pasmem -é do Congresso, que não vota as 
genericamente, diz o Governo - reformas.

O grande subproduto desse problema da des
valorização monetária na Ásia é que isto torna ime
diatamente os produtos daquela região mais compe
titivos do que os nossos. A crise faz com que os
preços baixem. E o Governo dos Estados Unidos
imediatamente avisa aos americanos que vai ajudar
os asiáticos, para que as empresas daquela região,
que não cumprem nenhuma legislação trabalhista, e
reinventaram a escravidão, não coloquem no mer
cado americano produtos a preços mais competi
tivo$.

O agravamento da concorrência, principal
mente com os produtos asiáticos, toma conveniente
criar regras de controle de fluxos financeiros' interna
cionais, estabelecer mecanismos para ,conter as
desvalorizações produzidas por movimentos especu
lativos, pois do contrário serão anulados os progres
sos obtidos nas negociações multilaterais sobre
tarifa e comércio. Isto sim, o Governo deveria estar
pensando, falando e fazendo.

Sr. Presidente, não há na questão financeira
semelhante mecanismo multilateral para as áreas
dos fluxos financeiros~' Tudo aquilo que se faz na
área do 'comércio mU,ltilateral e bilateral para pro
teger tarifas e o mercado' dos vários países não se
faz na área dos mercados financeiro e acionário.
Isso torna volátil não só a economia de um país :.
não é o capital que é volátil mas também os seus
cidadãos.,

Insisto em dizer' que náda tEmi li ver com Ien~

tidão ou 'velocidade de reforma administrativa. Tem a
ver, sim, com lentidão oú 'velocidade de reforma fis
cal e tributária, que o Brasil não faz; e a 'firmeza de
um Governo que possa enfrentar nos foros interna.:
cionais os grandes especuladores por meio de ação
conjunta, como se faz na Organização Mundial do
Comércio, estabelecendo regras para sua ação nas
Bolsas do mundo todo.' '

Era o que tinha a dizer.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT - BA. '

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, vou abordar dois assuntos.
Primeiro, deixo bem claro que o processo de privati
zação tem servido para alguns ganharem dinheiro.

Por um lado, o Governo de FHC acha que vai
resolver os problemas do déficit público queimando
patrimônios como aiELEBRÁS e a ELETROBRÁS,
como já fez com a Vale do Rio Doce, assim como

com o setor siderúIVico. Por outro lado, além dessa
máfia, dessa máquina de gerar grana que são as pri
vatiqições, ganharão também dinheiro as chamadas
consultorias. E agora ~ grande questão internacional
é saber quem vai fazer a avaliação do Sistema
TELEBRÁS.

Segundo os consultores internacionais, está na
ordem de 150 milhões de dólares o custo de
avaliação para entregar o patrimônio Sistema TELE
BRÁS. Isso fazendo úma projeção do que se pagou
para a avaliação da Vale do Rio Doce.

Portanto, assi", será no Sistema ,ELETRO
BRÁS e nos outros s~'ores da prívéltização!

Sr. Presidente, recentemente essa matéria foi
imprópria e açodadarnente. debatida nesta ,Casa.
Com o setor elétricq está acontecendo a mesma
coisa: o debate está sendo atropelado por meio de
decretos e medidas provisórias.

Nesse cenário atual, temos clamado para que
sejam suspensas todas as privatizaçães. Há, na re
alidade, clara movi~ntação nas Bolsas de Valores,
com impacto direto no valor das ações e do pa
trimônio que este Governo pretende queimar e trans
ferir.

Expresso mais urna vez meu veemente repúdio
a essa política de desmonte do setor de infra-estru
'fura, do setor estatal, que deveriam estar sendo
preparados para que o País possa ter condições de
disputar mercados no mundo e atender à demanda
interna na entrada do novo século e não para ali
mentar a fúria do capital, que:além de comprar 'o pa~'
trimônio, movimenta-se também para avaliá-lo.

F=riso, mais uma vez, a cifra: são 150 mithões
de dólares para fazer a avaliação e, ,~ntregar o

, Sistema TELEBRÁS, dinheiro suficiente para realizar
a expansão de rede de serviços na Amazônia, em
Rondônia e em outras partes do País. Fica regis
trado nosso repúdio:

, Sr. Presidente~ Sras. e Srs. Deputados, passo
agora ao segundo assunto.
" Recentemente ocupe!. a tribuna desta Casa

para denunciar as perseguições e até a ameaça de
morte ao companheiro Gilberto Ferreira do Lago,
Presidente do Partido dos Trabalhadores de Feira da
Mata, Bahia, autor das denúncias de irregularidades

, cometidas pelo Prefeito dessa cidade, Sr. Elias
Pereira de Souza Filho.

Após a entrega das denúncias à Câmara Mu
nicipal de Feira da Mata, no dia 28 de setembro de
1997, os Vereadores aprovaram a criação de uma
CPI, que está no pleno exercício de seu trabalho de
investigação e apuração das denúncias apresen-
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tadas contra o Prefeito Elias Pereira de Souza Filho, sua personalidade de pessoa autoritária e avessa
do PFL baiano. A questão que se coloca, Sr. Presi- aos princípios éticos e democráticos. Sua resposta
dente, Sras. eSrs. Deputados, é que, acuado frente foi arvorar-se de juiz, despejando o companheiro Gil-
à avalanche de irregularidades em sua adminis- berto, repito, autor das denúncias contra ele, do local
tração, o Prefeito, conhecido na cidade e na região onde tinha uma papelaria, situado no mercado mu-
corno homem tl'\Jculento e avesso ao diálogo, con- nicipal daquela cidade, devidamente registrada
tinua ameaçando de morte o denunciante Gilberto como qualquer outro estabelecimento comercial em
Ferteira do Lago, os advogados, Vereadores da operação no referido mercado. Está, portanto, carac-
Comissão Proçessqnt~ e demais pessoas que se terizado, Sr. Presidente, por este e por outros fatos,
têm posicionado favoravelniente à continuidade do a disposição desse Prefeito em promover toda e
trabalho da CPI, instrumento legislativo, legítimo e quaiquer retaliação contra os que discordam de suas
legal que os representantes do povo têm para fiscali- atitudes à frente da prefeitura. O PT, os Vereadores
zar e punir, inclusive com perda de mandato, os ad- ou qualquer cidadão ou cidadã de Feira da Mata têm
ministradores que malversam e surrupiam em favor o direito de exercer o controle da aplicação dos re-
dos seus próprios interesses ou dos interesses de cursos públicos do Município, independente da ma-
seus apadrinhados e apaniguados. triz política e ideológica do Chefe do Executivo local

A CPI, Sr. Presidente, instalada no dia 28 de de plantão.
setembro de 1997, vinha cumprindo todos os prazos Ante a gravidade dos fatos, que, inclusive, põe
regimentais, exceto no dia 24 de outubro de 1997, em risco a integridade física de membros da CPI e,
primeiro dia dos depoimentos do denunciante e de- principalmente, do denunciante, o companheiro GiI-
nunciado. O inusitado foi o comportamento violento berto Lago, foi protocolada no dia 23 de outubro de
e de desrespeito ao Poder Legislativo, demonstrado 1997, na Procuradoria-Geral da República, repre-
pelo Prefeito Elias Pereira de Souza Filho, que, ao sentação em que encaminha ao Dr. Geraldo Brin-
comparecer à Câmara Municipal, conforme estava deiro denúncia, para que tome conhecimento dos fa-
citado, para prestar depoimentos na CPI, o fez tos ocorridos naquela municipalidade, bem corno as
acompanhado de forte esquema de segurança e medidas cabíveis convenientes que garantam o de-
visivelmente embriagado, proferindo impropérios e sempenho dos Vereadores, advogados e denun-
xingamentos do mais baixo nível, incompatíveis com ciante em suas funções constitucionais e legais.
o decoro que se espera de uma autoridade que ex- Além disso, os fatos que aqui relato já são tam-
erce o cargo de condução política e administrativa bém de conhecimento da Comissão de Direitos Hu-
do Executivo local. manos desta Casa, da qual sou membro efetivo.

Na oportunidade, não conseguindo re- .Nessa qualidade, solicitei ao digníssimo Presidente
sponder às indagações dos Vereadores. o Pre- dessa Comissão. Deputado Pedro Wilson, que en-
feito passou a ameaçar o Presidente da CPI, caminhasse ao Ministro da Justiça, lris Rezende,
Ruberval Guimarães; o Relator, Manoel da Cruz pedido de garantia de integridade física ao com-
Teixeira; o vogal, Alcione Micros de Abreu, e o panheiro Gilberto Lago e às demais pessoas en-
Presidente do Partido dos Trabalhadores, GiI- volvidas no trabalho de investigação é apuração
berto Ferreira do Lago. das denúncias de irregularidades na administração

Desde então, os trabalhos da CPI estão inter- do Prefeito Elias Pereira de Souza Filho, de Feira
rompidos por absoluta falta de segurança. Além do da Mata. Essa solicitação foi prontamente
mais, o clima de intimidação e ameaças tem-se in- atendida pelo nobre Presidente da Comissão de
tensificado. Direitos Humanos da pâmara dos Deputádos. en-

Logo após esses acontecimentos que mar- viando Oficio de n° 1.189/97P, datado de 22 de
caram a primeira sessão pública desta CPI, o PT lo- outubro de 1997, conforme solicitado. Além disso,
cal fez chegar à população um jornal, em formato de a Comissão de Direitos Humanos encaminhou
meio tablóide. em que relata os fatos ocorridos e de- ofício ao Governador da Bahia, Paulo Souto. so-
nuncia o clima de terror instalado na cidade visando licitando providências idênticas.
impedir o prosseguimento das investigações das Sr. Presidente, no dia 03 de novembro,
denúncias contra o Prefeito. Como era de- se es- próxima segunda-feira, a CPI instalar-se-á na
perar, o Sr. Elias Pereira de-Souza Filho, corno não Câmara Municipal daquele cidade. Solicitamos,
consegue se defender das acusações que lhe são mais uma vez, à Polícia Federal, ao Ministério
feitas, parte para práticas conhecidas inerentes à da Justiça, que designe policiais para lá, a fim
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de acompanhar o depoimento e garantir'a integri
dade físicas dos Vereadores, dos advogados e df'l
denunciante.

Por fim, Sr. Presidente, espero que as
providências sejam efetivamente tomadas, a fim de
que as investigações da CPI continuem echeguem
ao seu termo, garantindo, portánto, o exercício da
democracia na fiscalização e aplicação dos recursos
públicos naquete'Município da Bahia.

Sr. 'Presidente, solicito a V.Exa. que meu pro
nunciamento seja publicado no jornal Hoje na
Cimara e divulgado em A Voz do Brasil, assim
como sejam inseridos nos Anais da Casa os docu
mentos a que, me referi em meu pronunciamento.

Era o que tinha a dizer.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE

OORADOF;l,

Excelentíssimo Senhor
Doutor Procurador-Geral da República Federal do
Brasil"": Brasília - DF

Carlos Rony de Oliveira e Silva, brasileiro,
solteiro, advogado inscrito regularmente na Ordem
dos Advogados do Brasil, Seção da Bahia, sob o
número 868-A, estabelecido profissionalmente na
Rua Monsenhor Montalvão, sln, Centro, nesta Ci
dade, tel. (077) 480-2176, onde indica para as comu
nicações de estilo, vem, à digna presença de Vossa
Excelência Denunciar o que se segue:

1. O advogado subscrevente, esteia adequada
mente, a presente denúncia, em face, ser Assessor
juríãlCO da Câmara Municipal de Feira da Mata - Bahia.

2. Contudo, um eleitor daquela Municipalidade,
no último mês de setembro, ofertou denúncia contra
o Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, o Sr.
'Elias Pereira de Souza Filho, a Casa Legislativa por
sua vez, recebeu-a por unânimidade, e, em ato con
tínuo instalou-se a Comissão Processante, em con
formidade com a anormatividade aplicável ao caso.

3. O AIcaíde docfueIaM~, pessoa absoIu
1amenle despreparGv:ia (para quaquercargo p(bIioo) e ocos
tumada a usar de tldos os meios para manter~ no poder,
obviamerte, não absorveu aquele ato dernoaáIkx> e, vem,
COIISliat1lemenfe, ameaçando os Advogados que dão su
pedãneo à Câmara Ml.Inq>aI de Feira da Mata, os Edis, o
dent.Inciarm e~ pessoas que estão auxiiando a Corrissão.

4. Há de se relevar a sua petulância, vez que,
mesmo nesta Cidade de Coribe, por diversas vezes,
à pessoas distintas, o Prefeito desrespeitador da De
mocracia Brasileira, disse por várias vezes que os
Advogados que estão auxiliando a Câmara Munici
pal (obviamente, a Comissão Processante) não
poriam mais os pés naquela Comuna, (Feira da

Mata), pois, existe lá, um grupo de pessoas, por ele
liderado, esperando para liquidá-los.

5. Na linha dos absurdos originários (de sua ig
norância científica - via de suas regras, pois, não
procura a sabedoria, peculiar da humanidade como
fonte de vida -, ainda, dissemina que, os pretendi
dos atos de vandansmo são orientados pelo, Depu
tado Federal e filho desta cidade (diga-se de pas
sagem, político destacado e respeitado nesta região
e em todo Estado) José Rocha -, os Advogados e
os Edis daquela Casa não acreditam nestaorien
tação; contudo, não podem deixar de denunciar.

6. Também é necessário salientar, que no dia
28-9-97,.quando se realizava a sessão na Câmara Munici
pal, o~ do recebimento da denúncia ofertada
oontra o Chefe do Executivo Munq,al de Feira da Mata,
ele (Prefeito) tentou invadir a sala das sessões plenárias,
ameaçando de quebrar tudo, de bater nos advogados, de
~ todos os documentos e a denúncia, de agredir os
Vereadores, tendo Sido, naquele momento contido pela
Polícia Militar, que com muito esfofço conseguiu ínl>edHo.

7. Além dos doastos lançados pelo Alcaíde aos
Advogados e Vereadores naquela sessão, também,
disse, se aquele processo continuasse iria quebrar a
Câmara, espancar os responsáveis pela denúncia, e
se necessário fosse, faria de tudo para destruir o
processo, bem como os responsáveis pelo mesmo,
matando até estes.

Expositis
mediante sua delijualidade comum, (do Prefeito

denunciado), desencadeia tentativa de impedir que a
Câmara Municipal de Feira da Mata, através da
Comissão Processante, bem como o auxnio dos ad
vogados, desempenhe suas funções constitucionais e
legais garantidas, o subscrevente desta, denúncia a V.
Ex!! para que torne conhecimento da atual situação,
bem como as medidas Cabíveis convenientes, se for o
caso, dentro da normatlvidade aplicável.

Espera deferiment9.
Coribe - Bahia, 22 de outubro 00.1997. - Carlos

Rony de Oliveira e Silva, Advogado - OABIBA 868-A.

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

Ofício nº 1.232/97·P

Brasília, 29 de outubro de 1997

ExmºSr.
Dr. íris Rezende
DO. Ministro da Justiça
Brasília-DF

Sr. Ministro,
Na qualidade de presidente da Comissão de

Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, dirigo-
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me a Vossa Excelência, comun~ndo o recebimento
de denúncia Sobre ameaças de morte nos seguintes
termos:

No dia 28 de setembro do corrente ano, o
Presidente do Partido dos Traba1hadores do· mu
nicípio de Feira da Mata, entregou ao Presidente da
Câmara de Vereadores, denúncias relativas a uma
série de improbidades administrativas praticadas
pelo prefeito municipal, Elias Pereira de Souza Filho.

As mencionadas denuncias resultaram na ime
diata instalação de Comissão Parlamentar .de In
quérito da Câmara de Vereadores.

No dia 24 de outubro o prefeito atendeu à con
vocação para depor na referida CPI, comparecendo
na Câmara acompanhado de forte esquema de
segurança. Na oportunidade não conseguindo re
sponder ás indagações dos vereadores, o Senhor
prefeito passou a ameaçar o Presidente da CPI,
Ruberval Guimarães, o relator, Manoel da Cruz
Teixeira, o vogal,Alcione Micros de Abreu e o Presi
dente do Partido dos Trabalhadores Gilberto Ferreira
do Lago.

Desde então, os trabalhos da CPI, estão inter
rompido pôr absoluta falta de segurança. Por outro
lado, as ameaças estão se intensificando.

Senhor Ministro, ontem enviei ofício a Vossa
Excelência, solicitando audiênpia para tratar do
problema em tela. Todavia ante a gravidade dos fa
tos, solicito providências urgentes para garan~ir a in
tegridade física dos políticos acima mencionados,
bem corno seja assegurada a continuidade dos tra
balhos da CPI, através da Polícia Federal. ~ssalto

que·o prefeito Municipal está convocado novamente
para concluir seu depoimento, no dia 3 de novembro
próximo. Daí a necessidade de medidas imediatas.

Na expectativa da sua pronta atenção, an
tecipo agradecimentos, expressando elevado apreço
e consideração.

Atenciosamente. - Deputado Pedro Wilson,
Presidente.

OFíCIO N.!! 1.189197P

Brasma, 22 de outubro de 1997

Excelentíssirno Senhor
Doutor Eitel Santiago de Brito Pereira
Coordenador da 511 Câmara (Patrimônio Público) de
Coordenação e Revisão do MPF Procuradoria-Geral
da República

Senhor Subprocurador-Geral
Na observância aos direitos humanos e no re

speito a probidade pública, na qualidade de presi
dente desta Comissão, venho solicitar a Vossa Ex-

celência exame e providências da Representação
encaminhada pelo senhor Gilberto Ferreira·Làgo
contra práticas lesivas ~à administração pública
atribuída ao Excelentíssirno Senhor Elias Pereira de
Souza Filho, Prefeito Municipal de Feira da Mata,
Estado da Bahia conforme documento em anexo.

I
Consta da Representação que o referido Pre-

feito, durante sessão ordinária da Câmara dos Vere
adores, adentrou o Poder Legislativo, embriagado, e,
agrediu com tapas e palavras os presentes, le
sionado o senhor Gilberto Ferreira do Lago.

Sendo o que apresentava para o momento,
aproveito para apresentar a Vossa Excelência os
meus protestos de apreç.J e consideração.

Atenciosamente, Deputado Pedro Wilson,
Presidente.

OFíCIO Nl! 1.231/97-P

Brasfiia, 29 de outubro de 1997.

Exmll Sr.
Dr. Paulo Souto
DD. Governador do Estado da Bahia
Salvador - BA

Senhor Governador,
Na qualidade de presidente da Comissão de

Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, dirijo
me a Vossa Excelência, comunicando o recebimento
de denúncia sobre ameaças de morte nos seguintes
termos:

No dia 28 de setembro do corrente ano, o
Presidente do Partido do~ Trabalhadores do mu
nicípio de Feira da Mata, entregou ao Presidente da
Câmara de Vereadores, denúncias relativas a uma
série de improbidades f.ldrnini$trativas praticadas
pelo prefeito municipal, Elias Pereira de Souza Filho.

As mencionadas denúncias resultaram na ime
diata instalação de Comissão Parlamentar de In
quérito da Câmara de Vereadore.s.

No dia 24 de outubro o Prefeito atendeu à con
vocação para depor na referida CPI, comparecendo
na Câmara acompanhado de forte esquema de
segurança. Na oportunidade, não conseguindo re
sponder às indagações dos vereadqres, o Senhor
prefeito passou a ameaçar o Presidente da CPI,
Ruberval Guimarães, o relator, Manoel da Cruz
Teixeira, o vogal, Alcione de Abreu e o Presidente
do Partido dos Trabalhadores, Gilber. Ferreira do
Lago.

Desde então, os trabalhos da CPI estão inter
rompidos por absoluta falta de segurança. Por outro
lado, as ameaças estão se intensificando.
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Ante este quadro de fatos, dirijo-me a Vossa
Excelência, solicitando imediatas providências para
assegurar a integridade física dos políticós men
cionados e o reforço policial na cidade para garantir
a continuidade dos trabalho!'; da CPI.

Na expectativa da sua pronta atenção, an
tecipo agradecimentos, expressando elevado apreço
e consideração.

Atenciosamente, Deputado Pedro Wilson,
Presidente.

O SR. JOSÉ MAURíCIO (Bloco/PDT - RJ.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, faço hoje pronunciamento
intitulado -Um escândalo atrás do outro - Mais um
crime contra o Rio de Janeiro-, em que aparece a
figura ímpar do desgovemador do meu Estado,
numa charge, dizendo: ~enho um filho com a chave
do cofre e outro no Tribunal de Contas do Estado
para 'julgar' minhas contas. É sopa no'~mé"

Sr. Presidente, sinto-me envergonhado e
venho à tribuna denunciar mais um caso de polícia
envolvendo Marcello Alencar, aquele que desgov
ema o Rio de Janeiro, o "roedor- que conseguiu pas
sar mais uma rasteira nos cariocas e fluminenses,
homens honestos e de bem. Dessa vez passou uma
rasteira do mais baixo nível, e oficial, ratificada pela
Assembléia Legislativa, que assina todos os des
mandos como se nada lhe dissesse respeito.

Imaginem V.Exas.: o Governador tucano arran
jou para o filho Marco Antônio Alencar, Deputado do
PSDB e seu chefe da Casa Civil, um cargo vitalício
de Conselhei~o do Tribunal de Contas do Estado e,
pasmem, com o direito de examinar suas contas
como Governador em 1998! Como todo mau
caráter, Marcello Alencar deixou tudo armado e via
jou numa rapidez inusitada e, no dia seguinte, saiu a
nomeação do filho no Diário Oficial.

Nem honra ou dignidade teve para assinar o
ato que deu uma rasteira no povo do meu Estado.
Covardemente, passou o Governo ao seu Vice-Gov
ernador e serviçal. O cargo é o que todos almejam,
mas no caso específico tem algo de muito podre,
como tudo o que faz este Governador.

Parece inacreditável, mas será Marco Antônio
quem julgará as desonestas contas do pai Gover
nador e do seu irmão, o todo-poderoso Secretário de
Fazenda e Planejamento, Marco Aurélio, controlador
de todas as finanças do Estado. E o que dizer das
contas do Palácio da Guanabara, que assinou como
Chefe da" Casa Civil? Em suma, Marcello Alencar
matou três coelhos com uma cajadada só: arrumou
a vida de um filho até a morte e protegeu toda a

família pelos crimes praticados contra o meu Estado.
Coisa de bandidos profissionais acostumados a
roubar, roubar, roubar e nada lhes acontecer.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, como
representante dos fluminenses e cariocas há, mais
de 24 anos nesta Casa, não me resta outra alterna
tiva para proteger a população do meu Estado: en
trarei com uma ação pública na Procuradoria-Geral
da República, em Brasília, para anular a nomeação
de Marco Antônio, como também responsabilizo a
subserviente Assembléia Legislativa do Estado por
acatar mais esta negociata. É meu dever, como Par
lamentar, anular na medida do possível as incon
táveis práticas delituosas perpetradas pelo Gover
nador do Rio de Janeiro e sua gangue.

Tomou-se insuportável para mim - e imagino
que também para os fluminenses e cariocas trabal
hadores - conviver com um Governo como esse. É
um escândalo atrás do outro, um crime atrás do ou
tro, para enriquecer ainda mais toda a família Alen
car. E a Assembléia Legislativa sempre de quatro, a
assinar e a acobertar todos os desmandos e crimes
praticados à luz do dia no Palácio da Guanabara. É
o total desrespeito aos cidadãos do Rio de Janeiro,
que, a bem da verdade, não possuem um Gover
nador, mas um desgovernador que só mal tem feito
ao Estado e à sua pobre população.

Marcello Alencar está,' completamente deses
perado. Temendo a vingança das urnas em sua pre
tendida reeleição, tratou antecipadamente de arru
mar a vida da família de forma vitalícia e safar da
cadeia a si próprio e aos seus filhos.

Com o poder de Governador, Sr. Presidente,
está usando e abusando do nepotismo. Nomeou o
filho Marco Aurélio para manipular como bem en
tende as finanças do Estado e conseguiu este em
pregão para Marco Antônio, um cobiçado cargo que
todo o mundo almeja: ótimo salário, pouco trabalho,
muita mordomia e salário garantido para toda a vida.
Tudo sem o menor esforço; nada de concurso
público, tampouco habilitação profissional, e ao final
a tão sonhada recompensa: aposentadoria com ven
cimentos integrais. Como se consegue uma mamata
dessas? É só ter a infelicidade de um pai poderoso,
desonesto e sem o menor escrúpulo.

É a prática do nepotismo no seu mais alto
grau. Que péssimo exemplo para o Rio de Janeiro e
todo o País! Estou morrendo de vergonha!.

O mais estarr~edor nessa história é que o
filho vai julgar as contas da família empoleirada no
Palácio da Guanabara. Dá para acreditar? Esta é a
marca registrada dos poderosos pertencentes ao
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Ele disse que, "todos perderam", os banqueiros e
grandes manipuladorea ganharam fortunas

Ontem comentei aqui a ·manipulação explícita·
praticada pelo senhor Sérgio Motta, que ainda ocupa

PSOB; partido do Presidente Fernando Henrique o cargo de ministro das Telecomunicações. Na
Cardoso. Só podia mesmo ser. última quinta-feira (dia 22), à 1 hora da tarde, com a

Outro Conselheiro dq Tribunal, com certeza, se bolsa em pleno funcionamento, Se~ão-bobão-trapal-

escandalizaria ao examinar as contas dos Alencar, hão deu entrevista dizendo: ·Vou transformar as 27
tantas as falcatruas e tantos os delitos praticados teles, uma de cada estado, em apenas 3·. O ministro
pela família sem o menor pudor e qualquer impedi- pensava (?) que isso satisfizesse o'mercado e princi-
mento legal. palmente os grandes ·privatistas".

Relembremos alguns mais capelugos: Ninguém entendeu nada daquilo, e como o
- Manipulação das,yerbas·para educação me- mercado funcionava normalmente, os grandes ban-

diante maJabarismos contábeis. Existe crime pior do cos min'ipuladores resolveram vender. E começaram
que impedir as crianças humildes de estudar por rapidamente, e com tal velocidade que as ações da
falta de verbas para o setor, roubadas desca.rada- Telebrás em São Paulo (a única Bolsa que existe no
mente pelos Alencar? Brasil) vieram, quase que num salto" d.e 162 para
, - E o derrame de títulos falsos - as famosas 140. O ministro (que gosta de Bolsa, só que como é
·carioquinhas", quando Marcello Alencar começava mais do' que evidente não jogou no seu' próprio

, I

a fazer carreira no crime oficial como Pref~ito do Rio nome, sempre foi assim) ficou apavorado. E veio a
de Janeiro? Até hoje, ninguém foi punido, tampouco públipo com nova afirmação, esta ainda mais ex-
importunado pela Justiça. plicità, e. mais estarrecedoura. Disse Se~ão-bobão-

- Os· cariocas e fluminenses certamente não se trapalhãQ"de forma ainda explícita e elucidativa: "Os
esqueceram do golpe baixo dado por Marcello Alen- - - --pequenos .investidores não devem se deixar levar
car na venda/doação do BANERJ, cujo prejuízo à pelo pânico, as ações da Telebrás voltarão a subir, e
população ronda os 3 bilhões de reais. todos irão'r~uperar o que perderam·. Só que os

- E as privatizaçães das estatais do Estado? ~Já chamamos ·p~quenos investidores·, que juntos for-
imaginaram o tamanho das propinas que renderam e mam verdadeiras legiões, não influem na Bolsa de
ainda renderão à gangue do Palácio da Guanabara? São Paulo. Ele~ atuam através dç>s fundos e esses
Se privati~r fosse o milagre propalado pelo tuca- não sofrem a 'menor fiscalização. tyIás o importante é
nato neoliberal, por que o Rio de Janeiro vive na es- que jamais em tOQà a história do mercado de ações
curidão, com apagões diários, depois da venda da no 6rasil um minis\rQ poderoso ~mo Se~ão-bobão-

Light e CERJ? trapalhão teve a cora{jlem de fazer uma afirmação
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, en- pública e audaciosa como essa.

quanto ~iver voz ~ acesso a e~a. t~buna, continuarei Agora vejam \estes núrrnrros, rigorosamente
denunciando e protegendo JudlCl~lmente a POpu- verdadeiros, e confiram com o que disse o ministro
lação do Rio de Ja~iro. Não pouparei esforços nem Se~ão-bobão-trapalhão. Quando a Bolsa de São
descansarei enquanto a família Alencar não devolver Paulo começou a cair, na própria quinta-feira dia 22,
ao povo do meu ~stado, tostão por tostão, tudo que logo a partir da declaração do ministro, as ações da
lhes foi roubado. E o mínimo que posso fazer; como Telebrás (que negociam diariamente mais de 60%
representante dos fluminenses e cariocas, para hon- do total da Bolsa de São Paulo), que estavam a.162,
rar meu sexto mandato parlamentar. Para isso, es- comprador, começaram a cair. E não pararam o dia
pero contar com as Justiça Estadual e Federal. todo.

Sr. Preside.nte, PEtÇo a ~.Exa. que faça tra~- Na própria quinta-feira, Telebrás fechou a 146,
screver n~ ~1S ~ C~ arti~ d~ lavra de ~eho e na sexta-feira veio para 140. E os grandes bancos
Fe~ndes Intitula<;k> O erro do menino de ouro do e manipuladores individuais continuaram vendendo.
BC : em que ele diZ qu.e todos perderam, mas os ban- E muitos ·vendendo a descoberto·, que é a forma
quelros e grandes manJpuladores ganharam fortunas. mais irresistível de derrubar qualquer Bolsa. Só que

ARTIGO A QUE SE REFERE O ORA- para ·vender a descoberto· ou operar em opções, fu-
DOR: turo e índices, só mesmo banqueiro ou quem tenha

O ERRO DO "MENINO DE OURO" DO BC muito dinheiro. O "pequeno investidor" não tem din
heiro para nada disso.

$ó na segunda-feira é que veio o vendaval do
exterior, e aí o efeito foi registrado no mundo inteiro.
Acontece que no Brasil esse efeito, do ponto de vista
Realístico, foi o mínimo possível. A Bolsa do Brasil
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foi derrubada por vários motivo!;) principais, sobre os pois 140. Muitos zeraram posição a descoberto·.
quais venho escrevendo com a maior intensidade. Ganhando alto. Outro's, 'mais corajosos, ficaram nas

Há anos, desde os tempos do Diário de posições vendidas. Resultado: Telebrás chegou a 98
Notícias, escrevo sobre Bolsas, concentração, ma- reais, e aí -não houve )eito de ninguém "carregar"
nipulação dos grandes banqueiros e dos presidentes mais essa posição. Fpri:jlm vendendo de forma cam-
de Bolsa tipo Rocha Azevedo e Sérgio Barcelos. binada para não subir a Bolsa de uma vez só.
Que eram os presidentes da Bolsa de São Paulo e PS 5 - Na terça-feira, Telebrás fechou a 127
do Rio em 1989. Esses foram os maiores culpados reais. Comparem esse .número com os 98 reais de
pelo estouro de 1989. É consultar os 18 artigos que sexta e segunda-feiras,. e vejam quanto ganharam. E
escrevi em junho e julho de 1989. Naquela época, a vem o ·menino de ouró"' e diz que todos perderam.
Bolsa do Rio era maior do que a Bolsa de São Há! Há! Há! É da vida até o "gênio da lâmpada"
Paulo. Depois dessa explosão para baixo, provo- comete erros. Os grandes ganhadores estão rindo
cada pàlos que estão sempre "vendidos", a Bolsa do do presidente do Banco Central. E na verdade, ele
Rio desapareceu. Ficou apenas a de São Paulo. não merece isso.
Que é a única que existe até hoje. O SR. FERNANDO FERRO (Bloco/PT - PE.

Confiram estes números das duas Bolsas e ve- Pronuncia o seguinte
l

discurso.) - Sr. Presidente,
jam se estou ou não com razão. Segunda-feira. Val- Sras. e Srs. Deputados, ontem, durante audiência
ume de São Paulo: 1 bilhão, 453 milhões. Do 'Rio: 20 promovida pela Subcomissão Especial para tratar da
milhões. Na terça-feira, anteontem. São Paulo: 1 bil- reestruturação do setor elétrico, esta Casa teve ciên-
hãQ,__2_22 milhões. Rio de Janeiro: 14 milhões:-As cia dos argumentos do Governo para promover a pri-
corretoras do Rio trabalham com a 'bolsa de São vatização do setor. Na verdade, o Presidente da
Paulo, nem olham para o Rio. ELETROBRÁS, Firmirio Ferreira Sampaio Neto, rati-

PS - Anteontem, depois do fechamento da ficou mais uma vez- -nosso temor diante das preten-
Bolsa de São Paulo e do mercado de dólar (aí corre- sões do Governo. Ele demonstrou que o processo
tamente), Gustavo Franco,·o menino mimado, que de privatização do setor elétrico está ocorrendo de
por motivos -óbvios tem a: melhor mídia de todo o forma irresponsável, para satisfazer interesses das
Brasil", deu uma entrevista coletiva. E com aquela elites econômicas nacionais e internacionais, e ab-
arrogância simples, a ,audácia humilde e a ingenui- surdamente conflitante com os mínimos princípios
dade dos gênios, ~firmou: "Hoje (terça-feira, HF) to- econômicos.
dos perderam, só o Banco Central faturou alto·. Há! E tudo acontece intramuros, nos gabinetes
Há! Há! Decididamente os gênios não se dão bem palacianos, veladamente. Por isso não nos estranha.
com o sol do meio dia. Gostam mesmo é dos quando o Presidente da ELETROBRÁS diz não ter
mistérios e da irrealidade da noite. resposta para duas questões -básicas levantadas:

PS 2 - O Banco Central teve lucros efeti- qual a eficiência das empresas já privatizadas e
vamente. Tenho vendido dólares pela manhã, quanto foi pago da dívida com os recurs'os obtidos
quando muita gente admitia que as quedas con- com a privatização. Ele afimiou desconhecer estes
tinuariam e tentavam se salvar comprando dólar, a dados! Ora, é lamentável que o' Presidente da hold-
procura era grande. O Banco Central foi vendendo a ing que controla o setor elétrico no País desconheça
quem queria. A partir de 2 horas da tarde, quando a situação das emprpsas que o Governo vendeu,
tudo estava mais calmo (mais calmo (mais não de- mostrando um descaso, pelo menos, com a popu-
finitivamente calmo, não esqueçam), o Banco Cen- lação servida.
trai passou a comprador. E aí claro, comprou muito O Presidente da ELETROBRÁS argumentou
mais baixo do que vendera. que a privatização do setor visa dar competitividade

PS 3 - Mas dizer como disse "o gênio mimado" para chegar a melhor oferta do produto. Melhor
que todo mundo perdeu é tolice. Os desesperados oferta, eficiência, como já vimos, ele desconhece se
perderam no dólar. ~as nas ações, os lucros foram ocorreu onde houve privatização. Estudos revelam
fabulosos. Vejam estes dados. Começaram a vender que a potência oferecida em sistemas sem coorde-
a 162. Venderam ações que tinham comprado; ven- nação única pode cair em até 24%.
deram a descoberto; venderam opções e o resto dos Na verdade, os três argumentos que ele apre-
derivativos. sentou para a venda do setor - expansão do

PS 4 - Em um- dia a Telebrás (a única que tem sistema, eficiência, pagamento da dívida - caem por
Iiquidez para grandes tacadas) veio para 146, e de- terra diante do seu desconhecimento. Tal fato
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sugere que o Sr. Finnino Neto não pass.a de um ator
secundário neste processo.

Felizmente, a audiência publica contou ainda
com a participação do Prol. Luiz Pinguelli Rosa, que
clareou um pouco a discussão. O professor da UFRJ
observou que está ocorrendo descontrole por parte
do Governo na privatização. Ele não entende, nem
f.lÓ&, como se vende a Light do Rio de Janeiro com
ágio de zer.o por cento, enquanto uma das partes da
empresa CEEE do- Rio .Grande do Sul foi vendida
com ágio de 9O%! Ora, ou os geniozinhos do
BNDES são muito burros p'l;ira vender a Light sem
ágio ou os empresários são bLirtos_ao comprar a em
presa gaúcha 90% mais cara... Com certeza, os em
presários não são bobos. Em negociatas como esta,
quem perde é o povo. Por isso estamos estudando a
possibilidade de acionar judicialmente a União por
atos lesivos ao patrimônio público.

Bobo também não é o Governo. Ele pulveriza o
patrimônio nacional porque não lhe pertence.

Afinal, estamos falando de uma empresa que é
considerada a segunda estatal mais eficiente do
Brasil. A ELETROBRÁS é auto-financiada. Tem dis
ponibilidade anual de caixa de R$ 4 bilhões. Ora,
para atender à necessidade de demanda do setor
elétrico o Governo necessita de R$ 7 bilhões. Mas o
Governo alega que não tem recursos para investir
no setor. Cinismo puro. Recusa-se a investir num se
tor rentável, eficiente, mas tem R$ 25 bilhões para o
·comunidade solidária· dos banqueiros, o conhecido
PROER.

Na pressa de satisfazer os seus parceiros de
crime, o Governo não teve tempo de azeitar-se inter
namente. Há conflitos entre o BNDES, que está de
olho no dinheiro, e os dirigentes do setor elétrico. Os
burocratas - de ambos os lados -, que estão fazendo
um desmonte do setor elétrico, são cúmplices do
mesmo crime. Os fatos e as revelações públicas
mostram que os ·gênios· do BNDES pouco se im
portam com as empresas depois de privatizadas.
Não se importam com o aumento de tarifas, perda
de eficiência e redução da conflélbilidade do sistema,
o que tem provocado blecaute no Sudeste, a exem
plo do que ocorreu no Chile (onde se deu um ble
caute nacional)

O conflito ultrapassa as fronteiras nacionais. A
ELETROBRÁS, conforme declarações do seu
próprio Presidente na audiência pública de ontem,
tem de investir nas hidrelétricas. Até hoje só utili
zamos 25% do potencial hidráulico disponível no
País. Mas o Banco Mundial~ alegando razões ambi
entais, agindo em defesa da Amazônia, tem orien-

tado o Brasil para construção de usinas tennoelétri
caso Acontece que as usinas termoelétricas' pro
duzem C02, um grande poluente da atmosfera, prin
cipal responsável pelo aumento da temperatura do
planeta. Além do mais, se o Brasil seguir a orien
tação· do Banco Mundial vai ampliar sua depend&n
cia de combustíveis fósseis, o que não nos convém.

Por outro lado, por que este Governo, que se
diz tão moderno, não aplica em pesquisas e desen
vohiimento de fontes renováveis, solar, eólica,
biomassa, etc.?

Existem outras perguntas sem resposta no
Governo. O Prol. Pinguelli Rosa questiona: por que
não manter empresas estatais em detenninadas
áreas que atuariam como reguladoras de preços do
mercado?

cego, surdo e (pelo visto também) mudo, o
Governo segue em frente, obstinado no processo de
desmonte do setor elétrico. Trata-se de uma irre
sponsabilidade histórica. Ele está jogando fora oi
tenta anos de experiência no setor e um patrimônio
da ordem de R$ 100 bilhões. E, ao contrário do que
fez em.outro~ setores, como petróleo e telecomuni
cações, sem observar a mínima estrutura legal.

O. Presidente da ELETROBRÁS anunciou a
venda da ELETROSUL em 12 de fevereiro do
próximo ano e a privatização de Furnas ainda em
1998 (na dependência da venda da CESP). A ELE
TRONORTE tem complicações para vender. Dela
faz parte Tucuruí, que é praticamente impossível de
comercializar devido a negociatas anteriores. Acon
tece que Tucuruí fornece energia subsidiada a em
presas multinacionais da região. O acordo com es
sas empresas vai até o ano 2.004 e representa um
subsídio total de US$ 1,4 bilhão. Ora, com este valor
dá para construir uma usina como Xingó. As empre
sas pagam pela energia de Tucuruí somente US$
13,00 por MW, quando o preço de mercado, a tarifa
real, varia entre US$ 26;00 e 3O,00IMW.

Entre as. dificuldades encontradas pelo Gov
erno para vender a CHESF, de imediato, estão a
pendência jurídica com a Construtora Mendes Júnior
e a conclusão dos assentamentos dos atingidos pela
barragem de Itaparica. Neste caso, para se livrar de
urna auditoria do Banco Mundial, agente finaliciador
da obra, que recebeu denúncias de desvio de recur
sos, o Governo prometeu investir R$ 290 milhões..
Segundo o Presidente da ELETROBRÁS, já estaria
disponível num fundo destinado a financiar esta em
preitada.

O processo de privatização, como já dizemos
outras vezes, está sendo conduzido às escuras e
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atrapalhadamente.. Há um pressa em se livrar do pa
trimônio nacional. "() ~ovemo chegou a contratar
uma empresa inglesa, a Coopers & Lybrand. Gastou
US$ 6 milhões por um relatório, feito em sua maior
part;~ por técnicos brasileiros, que, como afirmou o
Presidente da ELETROBRÁS, não será uti.lizado em
sua totalidade.

Por conta de~tep'rocesso, é lamentável que
um setor que deveria ser concebido como uma
questão de segurança nacional esteja passando
para mãos estrangeiras. Conforme levantamento da
Folha de S.Paulo, de 26 de outubro de 1997, as
multinacionais já detêm o controle acionário de qua
tro das sete empresas privatizadas. A maior parte 
36,5% dos investimentos - é da americana AES Cor
poration. Isso rnostra corno o setor elétrico é um
grande filão para os empresários do Primeiro
Mundo, infelizmente descartado pelo Governo.
Mostra também que este setor estratégico vai ser
dominado··por 'pl!ssõáS que não têm nenhum· com
promisso com o País e muito menos com sua gente
pobre.

A estratégia do Governo, infelizmente, está cri
ando discípulos. ~ovemos Estaduais seguem à risca
suas determinações. Lembro o caso da CELPE, no
meu Estado, que colocou 40% de suas ações à venda.
Foi noticiado que o dinheiro da venda será "sociali
zado" para empréstimo à General Motors, que deve se
instalar na região. No Rio Grande do Sul ocorreu caso
similar. A mesma GM recebeuR$ 230 milhões com a
promessa de gerar 800 empregos.

8ras. e 8rs. Parlamentares, diante do tumulto
que se verifica em escala mundial das finanças, o
que ocorre em diversos. mercados, e do mergulho a
que a economia do Brasil é submetida por conta
desse maremoto nas Bolsas de Valores em todo o
mundo, há entendimento de que seria prudente e
sensato repensar o processo de privatização em
curso. Não posso aceitar como normal a iniciativa de
se perder ativos da importância de mais de 100 bil
hões de dólares num momento em que há instabili
dade na economia mundial. E quero crer que sensa
tamente não apostamos numa situação de
catástrofe, de crise incontrolável que pode se abater
sobre nosso País, mas, por outro lado, é extrema
mente preocupante que enquanto esse vendaval
varre as economias de diversos países do mundo,
venha o Dr. Fernando Henrique Cardoso , na tele
visão, culpar a Oposição pela crise ou querer impu
tar à Oposição a responsabilidade sobre o que ocor
rer mediante a crise que se anuncia sobre o sistema

. financeiro e a economia do País.

De forma estranha, vem acusar a falta de con
clusão das propostas de emenda previdenqiária, ad
ministrativa e tributária como responsável pela am
pliação desta crise, como se a simples votação aqui
na Câmara da emenda da Previdência fosse alterar
a Bolsa de Hong Kong, como se nossos votos neste
plenário fossem influir decisivamente nas cotações
das Bolsas de Nova York, Berlim e dos Tigres Asiáti
cos. Parece-me que é um delírio do nosso sociólogo,
que tende a ver chifres em cabeça de cavalo num
momento de tamanha perplexidade e tamanha an
siedade que se abate sobre o mundo.

.Gostaria de sugerir ao Sr. Presidente da
República que, ao invés de dar conselhos à
Oposição para votar as emendas que para cá ele
encami"hhou, emendas que destroem direitos,
perseguem trabalhadores e os prejudicam, ao invés
de vir, repito, com esses conselhos - eu diria - deli
rantes, deveria indicar à sua equipe econômica
caminhos e procedimentos para evitár· uma fragili
zação ainda maior do nosso País diante dessa reali
dade. Sugira, por exemplo, repensar certas privati
zações; sugira desviar de certos caminhos que a
economia hoje toma que nos fragilizam, nos ex
põem, e que, evidentemente, serão responsáveis
por crises e catástrofes nessa escalada do terremoto
que abala a economia no mundo todo. E essa crise
se chama financeiro.

Portanto, estamos à vontade para exatamente
acalmar o ilustre sociólogo e dizer que queremos vo
tar a reforma, sim. Agora, não aceitamos sua atitude
arrogante, delirante de querer sugerir que é a
Oposição culpada pela crise que se anuncia. O País
perdeu, segundo se' afirma, quase 5 milhões de
dólares num único dia. E isso é equivalente a quê? À
Vale do Rio Doce e mais algumas empresas de
eletricidade que foram vendidas recentemente.

Então, é uma rec,omendação de prudência evi
tar o apressar e o açodamento com que está discu
tindo particularmente o setor elétrico brasileiro, que
hoje é alvo de uma privatização sem regulamen
tação, sem estrutura legal, para lhe permitir competir
e sobreviver diante da nova realidade que se apre~

senta.

Portanto, Sr. Presidente, quero neste pronun
ciamento fazer um alerta sobre os riscos que pas
samos neste momento de aflição e de crise das fi
nanças internacionais.

Por tudo o que foi' exposto, é urgente repensar
todo o processo de privatitação em curso do setor
elétrico brasileiro. \
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A SRA. ALZIRA ÉWERTON (PSDB - AM.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs.. Deputados, é uma aberração o projeto
de .lei que a'Prefeitura de Manaus acabou de enviar
à Câmara Municipal. O PrefeitQ, Sr. Alfre<;to Nas
cimento, um fantoche do Governador Amazonino
Mendes, quer perdoar a dívida das escolas e univer
sidades particulares com a Prefeitura. Este perdão
chega à cifra de 8 milhões de reais. Descarada
mente, o Secretário de Finanças diz que é melhor
cobrar mais para recolher mais. O sindicato patronal
defende a medida, afirmando que é o alto oível de
inadimplência que vem impedindo as escolas de pa
gar os impostos. Devemos atentar para o fato de
que isso corresponde a aproximadamente um terço
da arrecadação mensal da Prefeitura. Além disso, o
salário de um professor da rede pública é cerca de
400 reais. Uma quantia dessas daria para pagar o
salário de 20 mil professores.

É um absurdo que as instituições de.ensino pri
vado usem de tal argumento, pois elas já embutem
nas prestações os impostos, não livrando os es
tudantes de nenhuma taxa. É preciso que estejamos
conscientes de que as escolas e universidades par
ticulares, .como empresas privadas, possuem um
planejamento financeiro e orçamentário, sendo inad
missível que se utilizem dessa deséulpa para
sonegar impostos do povo amazonense.

As escolas e universidades estão cr~scendo

por todo o Brasil, aproveitando-se do vácuo:'deixado
pelos Governos. A área social em Manaus vem
sendo constantemente abandonada, relegada a
segundo plano por governantes mais preocupados
com viadutos e calçadas, enquanto a população não
possui educação, transportes decentes: e um
sistema de saúde que funcione satisfatoriamente. A
Oposição não deixará que uma medida suspeita e
escusa desse gênero passe pela Câmara. Alerto
que iremos denunciar em todos os espaços
possíveis a ilegalidade e imoralidade de tal projeto.

Declaro, meus ilustres pares, que é muito es
tranho que o Sr. Prefeito apresente projeto assim, às
vésperas de uma eleição. Provavelmente, há inter
esses outros orientando tal proposta. Não é conce
bível que um dirigente político proponha algo tão
imoral e prejudicial à população, a não ser que ob
jetivos poucos dignos estejam em jogo.

Não é possível que um Prefeito abdique de um
terço de sua arrecadação tributária mensal, especial
mente em cidade tão carente e desprovida de as
sistência como é Manaus.

O que os habitantes de Manaus desejam não é
que a Prefeitura-'incentive calotes aos cofres públi
cos. O que a nossa Capijal precisa é de uma Prefei
tura que trabalhe, que fis'calize e não proteja grupos
econômicos amigos do poder. Precisamos, no Ama
zo~s, .de" uma política salarial mais justa para os
professores, e· fqncionários da educação; pre
cis~mos, urgentemente, I revitalizar a rede pública
escolar, tão destruída pelo atual Governo. Uma
renúncia dessa monta irá comprometer todo o
orçamento municipal para o próximo ano, inviabili
zando projetos na área social que dependeriam jus
tamente dessa quantia.

Para concluir, ilustres Parlamentares, deixo
claro que usarei de todo meu empenho no sentido
de não deixar impune medida tão maléfica para o
Estado do Amazonas. O Prefeito e seu patrão, o
Governador Amazonino Mendes, continuarão ten
tando obter apoies e recursos para o pleito de 1998.
Fazem isso com despudor tamanho, pois preferem
arrasar o sistema público "de educação na Capital,
comprometendo o orçamento do ano que vem, a tra
balhar honestamente e em prol do cidadão. É injusto
que grandes empresários do ensino atuem como
vampiros das verbas públicas, podendo não pagar
impostos, enquanto o humilde contribuinte paga re
ligiosamente suas dívidas com a Prefeitura, sem
nem poder pensar em parcelá-Ias ou renegociá-Ias.
É uma administração municipal de dois pesos e
duas medidas, que morde o pobre e alivia a bolsa
dos ricos. Termino mandando um alerta a esses
dráculas do contribuinte: sua hora vai chegar, pois a
Oposição está crescendo, a insatisfação aumenta
por todo o Amazonas e seu reinado da pilhagem
seguramente acabará nas próximas eleições.

Sr. Presidente, soliCito a aivulgação deste pro
nunciamento no programa A Voz do Brasil e no jomal
Hoje na Câmara.

O SR. EDUARDO JORGE (BlocolPT - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr: Presi,dente, Sras. e
Srs. Deputados, há várias semanas venho denun
ciando dois fatos relativos ao orçamento da saúde.
Parte do orçamento de 1997 foi congelada, prejudi
cando a realização de todos os, programas do
Sistema Único de Saúde, do Ministé'rio da Saúde. E,
mais grave ainda, no orçamento de 1998, em que
deveriam ser alocados, para que fosse obedecida a
vontade do Congresso Nacional, 22 bi!hôes de reais,
oriundos da CPMF mais fontes tradiCionais que fi·
nanciam o Ministério, o Governo Federal alocou para
a saúde apenas 19 bilhões. Portanto, desviou dessa
área 3 bilhões de reais. Pelo menos uma vez por se·
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mana, há mais de um mês, venho denunciando tais PROJETO DE LEI Nº 2.527, DE 1996.

fatos da tribuna. "Revoga a Lei n2 9.311, de 24.de ou-
Agora, estamos diante da votação da prorro- tubro de 1996, que "institui a Con-

gação, por onze meses, conforme prevê emenda tribuição Provisória sobre Movimentação
constitucional -necessitando, contudo de uma lei ou Transmissão de Valores e de Cr~itos
autorizativa ., da chamada CPMF. Sou o Relator e Direitos de Natureza Financeira
dessa proposta na Comissão de Seguridade Social. CPMF, e dá outras providências".
Acabei de entregar o relatório com uma emenda
substitutiva que, acredito, deve ser uma das únicas Autor: Deputado Arnaldo Faria de Sá
maneiras de aprovar a prorrOgação da CPMF na Relator: Deputado Eduarda-Jorge
Câmara dos Deputados, porque tanto na Oposição I - Relatório
quanto nos partidos do Governo o ambiente é de O projeto sob análise pretende revogar a lei
grande irritação com o Poder Executivo. O Con- que instituiu a Contribuição Provisória sobre
gresso Nacional aprovou a CPMF, arriscando-se a fi- Movimentação ou Transmissão de Valores e de
car hostilizado pela opinião pública, que não gosta Créditos e Direitos de Natureza Financeira - CPMF.
da aprovação de novos impostos e contribuições, Sua justificativa baseia-se, exclusivamente, na
com a única intenção de que houvesse um recurso a saída do Ministro Jatene da Pasta da Saúde, fa!or
mais para a saúde. E o Governo Federal, neste ano que impediria a aplicação dos recursos arrecadados
e, mais ainda, no Orçamento de 1998, está usando a com a CPMF dentro de seus propósitos originais.
CPMF para tirar outros recursos da sa'tJde, burlando Foi apensado a' esta proposição o Projeto de
assim a vontade do Congresso Nacional. Portanto, é Lei nº 3.553/97, de iniciativa do Poder Executivo,
plenamente justificável a· irritação e indisposição de que estabelece que a CPMF incidirá sobre os fatos
votar a prorrogação da CPMF, tanto na Oposição geradores durante 24 meses, contando-se o prazo a
quanto nos partidos do Governo. partir de 23 de janeiro de 1997, dilatando, assim, em

Apresentei um substitutivo e pretendo dialogar 11 meses o período de vigência anterior que era de
com os partidos que compõem a base do Governo e apenas 13 meses, previsto no art. 20 da Lei nº
com a Oposição expondo o seguinte sentimento: 9.311, de 24 de outubro de 1996.
vamos aprovar a prorrogação da CPMF, inclusive Inclui entre os itens com alíquota reduzida a
porque não há outra forma de compor o orçamento zero os fundos de investimentos criados pela Lei nº
da saúde para 1998 - não aprová-Ia seria sacrificar 9.477, de 24 de julho de 1997, "que institui o Fundo
ainda mais o Ministério da Saúde -, mas pretendo de Aposentadoria Programada Individual - FAPI, e
fazer aprovar um dispositivo que garanta que não vai Plano de Incentivo à Aposentadoria Programada In-
haver desvios ,como os deste ano no orçamento de dividual e dá outras providências".
1998. Não foram apresentadas emendas no prazo

Acredito assim, Sr. Presidente, que é possível regimental
dialogar tanto com a Oposição quanto com a base 11_ Voto do Relator
governista. Não será tanto quanto quer a Oposição -
na verdade, nossa intenção é aprovar a PEC nº 169; A proposição em tela intenta revogar a lei que

criou a CPMF. Parece-nos extremamente inoportunaestamos dialogando com os Líderes do Governo e
vamos continuar tendo bom trânsito nesta questão _, a iniciativa, notadamente, por ser apresentada pou-
mas também nãl"' ~::-,;, tão pouco como quer a área cos dias após a aprovação pelo Congresso Nacional
econômica do Governo, que está guardando o cofre. desta lei, que foi exaustivamente debatida em todo o

território nacional.Será uma posição intermediária, conciliatória, e acho
Ademais, o único argumento utilizado foi '0 da

que há possibilidade de ser aprovada no Congresso saída do Ministro Adib Jatene. Nada mais lnsufi-
i'Íacional.

Para ganhar tempo, solicito a V.Exa., Sr. Presi- ciente. Se adotássemos a prática de revogação de
dente, que meu relatório entregue hoje de manhã à leis, quando o Ministro da área correspondente fosse
Comissão de Seguridade Social e Família seja tran- substituído, criaríamos uma situação no mínimo es-
SClitO nos Anais da Casa. drúxula no cenário político e administrativo do País.

Assim, entendemos que as leis foram criadas
RELATÓRIO A QUE SE REFERE O para atender aos interes.ses da Nação e não ao de

ORADOR: um determinado Ministro ou Presidente. As substi-
COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA tuições dos dirigentes no primeiro escalão governa-
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mental são normais, sendo que assegurar quê as
leis sejam cumpridas dentro dos objetivos propostos
é obrigação não apenas do Judiciário; esta Casa
tem, também, relevante papel a cumprir.

A esta proposição f9i 'apensado projeto de lei
de iniciativa do Executivo, que merece atenção es

, pecial, por pretender prorrogar o prazo de vigência
da CPMF de 13 para 24 meses, correspondendo um
adicional de 11 meses em sua arrecadação.

O processo de dédsâo aCerca da extensão do
período de cobrança desta contribuição deve consid
erar, necessariamente, as razões que levaram a sua
aprovação pelo Congresso Nacional e os mecanis
mos adotados, na ocasião, para assegurar sua apli
cação como fonte adicional exclusiva para as ações
de saúde.

Em sua apreciação foram consideradOs funda
mentalmente três grandes elementos: a necessidade
de recursos para o cumprimento da Carta Magna,
que estabelece saúde como direito de todos e dever
do Estado, expresso pela implantação e consoli
dação do SUS; o estudo das altemativas de financia
mento; e as cautelas indispensáveis para garantir a
efetiva aplicação dos recursos arrecadados com a
nova contribuição, com o objetivo maior de reverter
as precárias condições de serviço de saúde.

A Constituição de 1988, ao estabelecer o man
damento maior de que saúde é -direito de todos e
dever do Estado-, ampliou sobremaneira as necessi
dades, e, por conseqüência, gerou a demanda de
um consistente aporte financeiro ao setor. Criou-se
uma grande expectativa nesse sentido. Na perspec
tiva de fazer frente aos novos desafios, foram. previs
tas na Carta Política fontes de financiamento com
bases mais amplas, envolvendo, principalmente, os
orçamentos da Seguridade Social, além da previsão
do crescimento da participação dos orçamentos
estaduais e municipais.

Contrariamente a essa expectativa, o início dos
anos noventa foi marcaQo pela retração dos gastos
públicos federais com saúde. Depois de atingirem os
77,08 dólares americanos per capita em 1989,
caem para 42,48 dólares em 1992, recuperando-se
para US$65,18 em 1994, atingindo em 1995 o
patamar de US$90.

A tendência reducionista atingiu, também,
Estados e Municípios, que juntos, estimava-se para
o ano de 1994, aplicavam anualmente pouco mais
de 25 dólares per capita, valor que, somado aos
gastos federais, não atingiam sequer aos 115
dólares por habitante/ano de despesa pública com
saúde.

Estimava-se que o volume total de recursos
alocado à saúde no Brasil, incluindo-se os investi
mentos do setor privado, situava-se em tomo de 21
bilhões de dólares, em 1994. Este quadro não sofreu
grandes modificações no ano de 1995. Com esse
montante de recursos o Brasil colocava-se em
penúltimo lugar, na América Latina entre países no
mesmó estágio de desenvolvimento, em termos do
percentual do PIB aplicado em saúde.

A crônica insuficiência nos gastos com saúde,
agravada no início dessa dééada, provocou uma
profunda decadência da qualidade dos serviços,
com repercussões altamente negativas nas con
dições de saúde da população.

Registrava-se, pois, uma séria 'dete~oração

nas instalações e equipamentos médíéo-hospi
talares, profissionais de saúde mal- remunerados e
enfrentando as piores condições de trabalho, pre
stadores convivendo com os preços de seus
serviços Vilipendiados, entre uma série de distorções
que ameaçávam a própria sobrevivência do SUS.

As conseqüências não poderiam ser outras:
inúmeras doeriças, boa parte delas preveníveis com
medidas simples, continuavam a vi~imar milhões de
brasileiros, conformando um quadro sanitário mar
cado pela complexidade e pelas contradições de,seu
desenvolvimento caracterizando o' Brasil como um
país onde grassam simultaneam~nte doenças típi
cas do mundo desenvolvido ao lado de outras carac
terísticas dos paíse~ r'nà'is atrasados.

Evidenciava-se, pois, por ocaslao da
aprovação da CPMF, uma premehte necessidade de
se ampliar o aporte de recurSos para o setor.

Diante da notória carência setorial, a questão e
o debate se transferiam para a busca das melhores
alternativas de financi~mento. li gravidade da ~i

tuação sanitária do País não nos permitia, como
ainda não nos permite,. desconsiderar a oportuni
dade de se incorporar noyas fontes" mesmo que de
curto prazo. As alternativas mais cOr'sistentes, é
claro, encontram-se nas fontes durad9uras, que
modifiquem estruturalmente os mecanismos de fi
nanciamento da saúde, co~ as previstas na PEC
nº 169, de nossa autoria, que 'pretende vincular 30%
dos recursos do Orçamento da Seguridade, Social
para o setor Saúde, estabelecendo ainda a obrigato
riedade de se destinarem à Saúde 10% dos recur
sos do orçamento fiscal, na esfera federal, assim
como 10% das receitas próprias de Estados e Mu
nicípios.

Lamentavelmente essas altemativas não tin
ham sido, como ainda não foram, apreciadas pelo
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Congresso Nacional. A CPMF colocou-se, pois
como a opção imediata, que não poderia ser
desprezada. Afinal sua arrecadação poderia destinar
cerca de 6 bilhões de reais por ano ao setor.

Cientes das enormes carências de recursos e
das necessidades para o setor saúde e, ainda, con
hecedores dos diversos problemas que envolvem o
processo de implantação do SUS, especialmente a
fragilidade dos nossos serviços e as insuficiê~ias

dos processos políticos e gerências, grande parte
dos Parlamentares do Congresso Nacional mantin
ham, até às vésperas da votação, restrições à
aprovação de mais um tributo.

As maiores preocupações dos Congressistas
eram. de identificar mecanismos que assegurassem
que a arr~9a~0 da CPMF seriam destinadas inte
gralmente, na forma de recursos adicionais, para
uso exclusivo na Saúde. De outra forma, temia-se
que houvesse desvios para outras áreas das verbas
arrecadadas ou, que este tribúto se apresentasse
como mero substituto das fontes tradicionais. Pro
curou-se, também, assegurar o melhor direciona
mento na aplicação das novas verbas e, ainda, obter
o compromisso do Executivo no sentido de adotar
medidas de gestão e controle do uso destes recursos.

Uma série de dispositivos foram propostos
para se garantir mínimas.condições para a aplicação
e direcionamento adequados dos frutos da CPMF,
que, vale frisar, s~m os quais jamais teria sido
aprovada. ESSélS .cautelas foram indispensáveis
para vencer o deScrédito acerca dos propósitos gov
ernamentais ...e para enfrentar a impopularidade
decorrente pa criação de mais um tributo.

Assim, assegurou-se, na Emenda Consti
tucional nº 12, que ·0 produto da arrecadação da
contribuição seria destinado integralmente ao Fundo
Nacional de Saúde para financiamento das ações e
serviços de saúdeM.

Ademais, a Lei nº 9.311, de 24 de outubro de
1996, procurou garantir a aplicação destes recursos
exclusivamente para os serviços públicos e filan
trópicos.

As garantias foram além do terreno jurídico. O
Executivo por inúmeras vezes comprometeu-se com
a não substituição de fontes e, ainda, em adotar me
canismos que aperfeiçoassem a gerência e o con
trole de sua aplicação."

Essas medidas acallteladoras foram expressas
na Constituição, na legislação quea.r.eguJ!imentou e
nos compromissos polític9s dos 'mais altos repre
sentantes do Governo Fedefàl, condições que le-

varam a maioria dos Parlamentares a direcionarem
seu voto favoravelmente. à in~tituição da CPMF.

O projeto de lei ora sob, apreciação, de inicia
tiva dó Executivo, ao pretender ampliar em 11 me
ses o período de arr8G8dação da CPMF, recoloca
para esta Casa todos os aspectos envolvidos no
processo de discussão e votação para sua insti
tuição como mais um tributo.

As carências e necessidades setoriais
agravaram-se, perman~ndo a evidente necessi
dade de se ampliar recursps para o setor. Não surgi
ram, neste curto período de vigência da contribuição,
novas alternativas de ~inanciamento, sendo que a
CPMF mostrou-se corrio uma fonte importante, com
potencial para incorporar mais de R$8 bilhões para a
Saúde, conforme previsão para 1988. Vale ressaltar,
contudo, que, mesmoI se aprovada a sua prorro
gação, a CPMF extingue-se no próximo ano. Para
1999 voltaremos a estaca zero. Coloca-se, pois,
como fundamental, a necessidade de se estabelecer
fontes duradouras e estáveis. Neste sentido, enten
demos se dar maior importância associar ao proc
esso de prorrogação da CPMF a retomada do de
bate para aprovação da PEC nº 169, que se encon
tra na ordem do dia desde 1995.

Fica evidente que, mais uma vez, o ponto cru
cial para se aprovar a extensão do período de arre
cadação da CPMF concentra-se na busca de me
canismos asseguradores de sua adequada apli
cação como fonte adicional e não como uma mera
substituta de fonte.

A vinculação estipulada'na Emenda Consti
tucional nll 12 mostrou a intenção parlamentar, de
acrescentar recursos à Saúde em montante equiva
lente ao produto da nova arrecadação. OCorre que a
legislação não foi suficientemente clara a este re
speito e o Executivo, não cumprindo seus com
promissos políticos, tem-se valido da receita recém
criada para dar nova destinação a fontes anterior
mente alocadas à Saúde, substituindo-as em parte
pelos recursos da CPMF, conforme mostra o Gráfico
I.

Este gráfico revela a queda do aporte de recur
sos de outras fontes para o financiamento das ações
de saúde a cargo do Ministério da Saúde, sofrendo
uma queda do patamar de R$15 bilhões em 1995
para um pouco mais de R$10 bilhões em 1998, con
forme previsão orçamentária. Esta conclusão per
manece válida quando se destaca no gráfico a par
cela de recursos do Fundo de Estabilização Fiscal 
FEF, derivada da arrecadação da CPMF, e é re
forçada quando os dados são comparados a valores



34770 Sexta-feira 3I DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Outubro de 1997

constantes (Gráficos 11 e 111). Gerou-se, assim, uma
série distorção, fazendo-se indispensável a adoção de
meios eficazes para evitar que' tais práticas se rep.itam.

Esta questão é ainda mais grave diante do
descumprimento da Lei de Diretrizes Orçamentárias
(LDO) pelo Poder Executivo, onde se previu (art. 37)
que em 1998 seriam aplicados em ações e serviços
de s.aú~e no mínimo recursos equivalentes ao autori
zado em 1997 (R$20.4 bilhões). A proposta de
orçamento prevê dotação inferior (R$19.1 bilhões),
conforme facilmente identificável nos gráficos.

O Gráfico 111 demons'frà de forma cristalina o
processo de substituição de fonte::;. Os valores de
1995, sem CPMF, correspondem quase que
exatamente aos valores propostos para 1998, in
cluindo-se a arrecadação da CPMF, prevista para
mais de R$8 bilhões para o próximo ano.

Diante dessa flagrante desconsideração às
cautelas adotadas pelos parlamentares para aprovar
a instituição da CPMF, elevando em muito o de
scrédito na possibilidade de se aplicar adequada
mente os recursos arrecadados, coloca-se como

. condição indispensável e essençial para se aprovar
a prorrogação da contribuição aíadoção de medidas
muito mais rígidas, que impeçàm o Executivo de
usar de artimanhas para desvirtuar o uso original da
CPMF como fonte adicional exclusiva para o setor.

Nesse sentido, entende-se ser possível intro
duzir dispositivo esclarecendo que os recursos adi
cionais derivados da cobrança do tributo, destinados
exclusivamente à Saúde, devem. somar-se, e não
substituir, no todo ou em parte, recursos de outras
fontes que anteriormente custeavam o setor. A
aprovação deste dispositivo, aceitando-se como cor
reta a estimativa de receitas da CPMF constante da
proposta orçamentária, elevaria as despesas com
Saúde do Ministério para R$22.65 bilhões em 1998.

Este valor é praticamente idêntico ao proposto pelo
Conselho Nacional de Saúde (R$22.8 bilhões) e incorpo
rado pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde 
CONASS como o montante necessário e indispensável
para se fazer frente ao compromisso de se implantar o
Sistema Único de Saúde, especiaIrnerne para a iflllIan
tação da Norma Operacional Básica - 96. (NOB-96), para
tanto seriam reservados cerca de R$11 bilhões.

Segundo o órgão representativo dos SecreIários de
Saúde a NOS - 96 é um instrumento da maior inllorfãncia
para promover e fazer avançar o processo de descentJai
zação, para criar novas condições de gestão para os
Eslados e Municípios e redefinir o papel da União.

A posição do Conselho Nacional de Saúde e do
CONASS reforça nossa convicção no caminho a ser

trilhado. Nesse sentido apresentamos Substitutivo,
cuja redação proposta: a) soluciona o problema de
destinar-se ou não obrigatoriamente para a Saúde a
parcela do Fundo de Estabilização Fiscal (FEF) corre
spondente a 20% da receita da CPMF, se o Fundo vier
a ser prorrogado; b) remonta a 1996 para fixar os va1o
res de referência, deixando para a lei orçamentária a
incumbência de assegurar que haja equivalência entre
gastos programados com Saúde em 1997 e 1998; e c)
não conflita-com a LDO em vigor, assegurando gastos
mínim~ com Saúde, mesmo no caso de frustração de
receitas da CPMF, em valores correntes.

Essas soluções para as problemas gerados pela
atitude do Executivo em sistematicamente retirar recur
sos da Saúde podem ser perfeitamente integradas. à
Lei nl! 9.311, de 1996, que disciplina a aplicação da
CPMF. Outras medidas, no entanto, exigirão o com
promisso do Governo, de suas lideranças e desta
Casa de cumprir a LDO, no que tange às despesas
com ações e serviços de Saúde em 1998.

Poroutro 1éD>, ertenderms serc:oerenea proposla de
iR:k.ir derire os itens com a1íqucAa zero o FlIlCio de Aposen
tmriaProg~lrdviiuaI, criOOo pela Lei nº 9.477/97.

A análise criteriosa dos aspectos sanitários,
orçamentários e políticos nos permite afirmar que mais
uma vez se faz necessário correr o risco de um des
gaste político para assegurar, reahnente, mais recursos
para a saúde de nossa população. As necessidades são
notórias, a fonte de arrecadação da CPMF pode adi
cionar mais de R$8 bilhões para o orçamento da Saúde
e, desta vez, estabelecemos regras rígidas e claras, que
exigirão do Govemo o cumprimento da lei, ifTlJedindo-o
de utilizar a CPMF como substituIa de outras fontes.

Diante de exposto e pela relevância de se garantir
a ampliação do aporte de recursos para a Saúde, mani
festamos nosso voto contrário ao PL nl! 2.257/96 e fa
vorável à aprovação do PL rfl3.553197, com eJT.Ieflda.

Sala da Comissão, 30 de outubro de 1997. 
Deputado Eduardo Jorge, Relator.

PROJETO DE LEI N2 3.553, DE 1997
(Do Poder Executivo)

(Mensagem nl! 952197)
I

Dispõe sobre a Contribuição Pro-
visória sObre Movimentação ou Trans
missão de Valores e de Créditos e Direi
tos de Natureza Financeira - CPMF.

EMENDA DO RELATOR

Dê-se ao art. 1I! a seguinte redação:

•Art. 1I! Observadas as disposições da
Lei nl! 9.311, de 24 de outubro de 1996, a
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Contribuição Pro,!isória sobre Movim~ntação

ou Transmissão de Valores e de Créditos e
Direitos de Natureza Financeira -CPMF, in
cidirá sobre os fatos geradores ocorridos no
prazo de 24 meses, contado a partir de 2;3
de janeiro de 1~97, sendo que as' receitas
arrecadadas com a CPMF imPortarão em
aumento equivalente nos gastos globais do
Ministério'dá Saúde em 1998, tendo como
referência os valores efetivamente execu
tados pelo Órgão no orçamento de 1996.

Parágrafo único. A parcela da con
tribuição de que trata esta lei que vier a ser
desvinculada por força da prorrogação do
Fundo de Estabilização FisCal instituído pela
Emenda Constitucional nº 10, de 4 de março
de 1996, terá, a sua aplicação prioritária no
custeio das ações do sistema de saúde.·

Sâla ela ComlSsao, 30 de outubro de 1997. 
Deputado Éduardo Jorge, Relator.

a SR. ALDO REBELO (BlocolPCdoB - SP.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, há mais de 150 anos, no
seu célebre manifesto comunista, o velho Karl Marx
dizia que tudo que é sólido desmancha no ar.

O castelo de areia construído no chamado
Plano Real, baseado nos dólares da onda volátil que
se espalha pelo mundo, já dá amostras do seu fra
casso, com a crise das Bolsas de Valores iniciada
em Hong Kong e com a perda de quase 5 bilhões de
reais, apenas nos últimos dois dias, por parte do
nosso País. A crise demonstra a fragilidade, muitas
vezes denunciada pela Oposição, das bases em que
o Presidente Fernando Hénrique Cardoso assentou
o plano econômico, para fazer a fortuna dos ricos e
piorar a vida do povo.

Sr. Presidente, desejo abordar também a
questão da saúde no Brasil. '

Instalou-se nos últimos dias um grande debate
em tomo da votação, na Câmara Federal, da regula
mentação dos planos privados de saúde. O assunto
é de grande relevância, uma vez que os quase 40
milhões de brasileiros que recorrem a esse tipo de
serviço, para fugir do sistema público, decadente e
sem dinheiro, caem, freqüentemente, nas mãos de
mercadores da saúde da pior espécie, verdadeiras
quadrilhas, cujo único objetivo é aproveitar-se da
omissao do Estado para locupletar-se à custa da
desgraça alheia.

I

A regulamentação aprovada, depois de seis
anos de debates, dezenas de projetos e centenas de

emendas apresentadas, definiu as regras do jog'o·
em faVOr dos que vêem a saúde como uma oportuni
dade de negócios como qualquer outra, ou seja, cujo
principal objetivo é o lucro.

Essa, contudo, não é a questão mais grave.
Afinal, seria ilusão achar que empresários cujo ob
jetivo é buscar oportunidades de valorização de seu
capital e que tenham enxergado nos serviços de
saúde uma oportunidatje de fazê-lo iriam deixar'por
menos. Negariam sua condição de capitalistas,

! ainda que vestidos de brando.
O grande problema é que o Governo está quer

endo eximir-se de sua obrigação constitucional de
garantir o atendimento universal de saúde à popu
lação e tentando transformá-lo num 'negócio privado.

Que parte dos serviços de saúde seja privado,
admite-se. 'Afinal, não seria possível oferecer trans
porte de emergência em aviões a jato, nem quartos
de hospital num padrão de hotel cinco estrelas a
toda a populat:ão. Quem quisesse serviços mais
sofisticados e pudesse pagar por eles não deveria
ser impedido de fazê-lo. Querer, entretanto, transfor
mar algo que deveria ser absolutamente marginal na
viga mestra do sistema nacional de saúde, como
parece s~r a intenção do Governo, é um crime.

Nos Estados Unidos, o país mais rico do
mundo, onde a renda ~r capita é de US$ 28,4 mil e
onde todo o sistema de saúde é privado há 40 mil
hões de pessoas sem nenhum tipo de cobertura de
saúde. O que seria do Brasil, ande a renda, além de
pior distribuída, é apenas um sexto da renda ameri
cana e dos 160 milhões habitantes, 120 milhões de
pendem do sistema público de saúde?

O Governo diz que não é essa sua intenção,
mas não é o que dizem os ~úmeros. Até os próprios
aliados do Govemo reconhecem que a prioridade do
Governo FHC para saúde e educação é só da boca
para fora.

Com saúde e saneamento básico, o Governo
gastou, em 1996, 10,3% menos do que havia gasto
em 1995. Os· gastos da Central de Medicamentos 
CEME -, responsável pe,la compra e distrib~ição de
remédios a doentes pobres, caíram de R$ 493;'mil-'-
hões, em 1995, para R$ ~51 milhões, em 199ft Do
dinheiro previsto para a saúde, em 1997, o Governo
desviou R$ 2,5 bilhões., Os programas de combate .
às epidemias tinham reéebido, até o mês de setem
bro, apenas 12% dos~ursos para 1997., Dos R$
206 mi,lhões previstos para o'combate à dengue, até
o final de agosto, apenas R$ 25,9 milh,ã:es foram lib
erados. Os programas de controle da qualidade do
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sangue e de prevenção do câncer cérvico-uterjno re
ceberam menos de 4% do dinheiro previsto. Dos R$
50 milhÕes previstos para a Vigilância Sanitária, ap
enas 5;9% haviam sido gastos até o final do agosto.
Dos R$ 171 milhões previstos no·ürçament~ ~e

1997 para o saneamento básico, apenas R$ 9 milhões
foram liberados. Enquanto isso, o número de inter
nações de pacientes com dengue cresceu 581% n~te

ano. Doenças que estavam sob controle como a malária
e o sarampo transformalT!:-se novamente em epidemias,
atingindo até o Estado de São Paulo, o mais rico do
País, isso para não falar de tragédias como a da clínica
de hemodiálise de Caruaru ou hospitais e matemidades
públicas onde mães e crianças recém-nascidas morrem
por absoluta falta de assistência.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PADRE ROQUE (BlocoIPT - PRo Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, há poucos dias fiz pronunciamento
dando conta de que a Polícia do Estado do Paraná,
orquestrada pelo Secretário de Segurança, havia
cometido graves violações dos direitos humanos.

No dia 28 fui surpreendido nesta Casa com dis
curso adrede preparado pela assessoria do próprio
Secretário de Segurança e lido pelo nosso compan
heiro, Deputado Paulo Cordeiro, que dava Gónta de
que aqui eu falara inverdades.

Quero neste instante, ainda que não tenha
meu discurso por escrito, dizer que em momento al
gum faltei à verdade. Quero deixar muito claro que
todas as denúncias que fiz as reforço neste instante.
Em momento algum quis enxovalhar a PolíGia do
meu Estado, mas, sim, denunciar as irregularidades,
as arbitrariedades, a prepotência do Secretário de
Segurança Pública do Estado do Paraná.

A Polícia, tanto a Civil quanto a Militar, merece
todo nosso respeito. É claro, muitas vezes discor
damos de atos isolados de um ou outro policial ou
dessa ou daquela ação policial e a condenamos. Sa
bemos, porém, que eles cumprem ordens e não
podem desrespeitar a hierarquia, que respeitamos. Por
isso, nossa crítica dirige-se prioritariamente ao Se
cretário de SegUtánça, este sim, responsável pela
nomeação ou exoneração de muitos delegados ou até
interferindo na própria PM. Foi a mando superior que
as prisões dos líderes dos sem-terra aconteceram e
entregamos documento disso ao Sr. Govemador do
Estado.

Lastimável, enfim, que o Sr. Paulo Cordeiro
tenha dito que pronunciamentos assim denigrem o
Estado e afrontam a democracia. Democracia, Sr.
Presidente, é ouvir ambos os lados e não ser mero

portador da voz única, como o quer o Sr. Cândido
Martins e o seu. subserviente servidor, Sr. Paulo
Cordeiro.

Sr. Presidente, é o que desejo externar.
Peço a V.Exa. que meu pronunciamento seja

divulgado-tanto em A Voz do Brasil quanto no Diário
da Câmara dos' Deputados.

O SR. ENIO BACCI (BlocolPDT - RS. Sem re
visão do orador.) -Sr. Presidente, estou apresen
tando proposta de emenda à Constituição, que conta
com a assinatura de 180 Parlamentares, estabele
cendo a instituição de prisão perpétua no País para
dois tipos específicos de delito: estupro seguido de
morte e seqüestro seguido de morte. Ternos dados de
que esse tipo de delito caracteriza-se pela reincidência.

No ano passado, urna menina foi estuprada e
afogada em um córrego de Brasília. A sentença saiu
neste ano: dezesseis anos de. prisão. Certamente
esse apelado não cumprirá esse tempo todo. Um
menino de nove anos, de São Paulo, também ·foi
seqüestrado e morto.

Estudos científicos demonstram que a tendên
cia é de o estuprador voltar a delinqüir ao ser solto.

Com essa minha proposta, tenho certeza de
que iremos valorizar a vida das nossas crianças e
mulheres, de forma especial.

Era o que tinha a dizer.
O SR. HERMES PARCIANELLO (BlocoIPMDB

- PRo Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, ocupo a tribuna para
protestar contra o veto do Presidente da República a
um artigo do Código de Trânsito Brasileiro que esta
beleceu a continuidade das 'exigências dos exames
psicotécnicos para aquisição da Carteira Nacional de
Habilitação.

Por mais desconfortável que possa ser, o ex
ame psicotécnico é de extrema necessidade. Não se
pode dar uma carteira de habilitação às pessoas
sem saber se elas estão ou não em seu pleno
estado de lucidez.

Para elucidar melhor essa tese, cito o artigo de
David Malcher, publicado no Jornal de Brasília do
último dia 27 do corrente - peço seja transcrito nos
Anais - que sintetiza com muita propriedade as con
seqüências de uma decisão como essa.

Outro assunto que gostaria de abordar é a boa
performance do atual Delegado do Ministério da
Educação e do Desporto no Paraná, Prof. A1tevir Rocha
de Andrade. Altevir tem tido uma atuação singular à
frente aquele órgão, recebendo constantemente
encômios do Ministro Paulo Renato. A DEMEC do
Paraná recebeu até o início deste mês exatamente



Em fase de tão importantes progressos na con
scientização dos cidadãos e na iminência do apri
moramento das leis do trânsito, eis que o sociológo
e poliglota Presidente FHC veta a continuidade da
exigência do· testepsicotécnico para que alguém se
abilite a dirigir veículos automotores. Dir-se-ia não
estar, ainda, V.Exa. satisfeito, atualmente, com as
mortes prematuras por atropelamentos, pela
omissão ou má qualidade ou da Previdência, pela le
gião dos que abreviam seus dias, por impossibili
dade financeira de comprar a medicação que os
manteria subvivendo. Tampouco parecem satis
faze-lo o recorde mundial de abortos e a esterili
zação em massa: quer cada vez menos gente viva,
a fim de reduzir os défices empregatícios, previden
ciários, habitacionais. Com isso, indubitavelmente,
aumentar-se-ia á renda per capita (dos sobre
viventes). Ora, a civilização do presente vê-se inten
samente vitimada pelo streess De tal sorte que o
ideal seria a sistematização de serviços psicológicos
capazes de cobrir as necessidades de todos os seg
mentos s'ociais. Enquanto se faz utópico alcançar
essa realidade, conservemos, ao menos, o já con
seguido, no setor. Ó. nlencibnado veto presidencial, \
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1.210 ·projetos. Destes, 290 já foram encaminhados Jende, forçosamente, a incrementar a estatistica dos
ao FNDE. loucos ao volante e, por consegUinte; das vítimas

Encontram-se ainda, em análise, 92P PTAs, fatais e dos mutilados do trânsito. Nada aparenta im-
dos quais 520 foram cadastrados no último dia 20. potar mais ao Presidente do que prosseguir atraindo
Os restantes 400 projetos estão sendo encamin- capital estrangeiro, à custa do prestígio do Real. E
haQ.<?s a Brasília por orientação do próprio FNDE que viva a reeleição. - David Malcher.
se encarregará do cadastramento. O SR. MARÇAL FILHO (PSDB - MS. Pronun-

Mister destacar, Sr. Presidente, que reveste-se cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
de maior reconhecimento o fato do reduzido número SI's. Deputados, o futebol continua sendo a maior
de funcionários, cinco que trabalham e trabalharam paixão do brasileiro. Nos estádios ou na televisão,
até nos finais de semana para garantir o cumpri- este esporte é o preferido do País.
mento da data anteriormente estabelecida. Por conta disso, dirigentes, aproveitando-se

Não é comum este Parlamentar vir à tribuna desse fato, fazem dos clubes um celeiro de des-
para ressaltar as virtudes de servidores públicos. calabros, de práticas clientelistas, de corrupção e im-
Tenho para comigo que eles não fazem mais que punidade. Os chamados "cartolas" mantêm relações
sua obrigação - e aqui fala um aliado do servidor incestuosas com árbitros e dirigentes de federações
público. Minhas posições nas votações afetas à e confederações, controlam suas áreas de influên-
categoria são as principais teste'11unhas disso. No cias, abusam de procedimentos escusos e apostam
caso do Delegado da DEMEC do P~raná, falo de que sempre "tudo vai acabar em pizza".
cadeira, pois tenho acompanhado Rasso a passo Agora há em nossa Casa de leis projeto do
sua atuação e atesto sua dedicação e sua ab- Executivo com a lavra do Ministro Extraordinário
negação à causa pública. Altevir Andrade não é dos Esportes, Edson Arantes do Nascimento, o
apenas um bom educador. Não é apenas um bom Pelé, visando a propostas moralizadoras e mod-
servidor público. Altevir Andrade é um paradigma ernizantes.
da causa educacional deste País, um apaixonado. É lamentável que muitas das Lideranças par-
Um exemplo a ser seguido. tidárias desta Câmara tenham escolhido alguns Par-

ARTIGO A QUE SE REFERE O ORA- lamentares com idéia preconcebida em relação ao
DOR: tema. Deputados que antecipadamente colocam-se

contra qualquer mudança no sistema vigente.
Será que vamos continuar assistindo a normas

sendo flagrantemente desrespeitadas para benefi
ciar este ou aquele grande cube de futebol, em
nome de relações existentes, muitas vezes não ex
plicadas?

O SR. ARNALDO MADEIRA (PSDB - SP.)
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ouvindo os
discursos da Oposição que mencionam até um
filósofo do Século XIX, lembro-me do último verso de
Camões nos Lusíadas, cujo início resumo desta
Jorrna: "Não mais musa. Não mais. Que a voz tenho
enrouquecida e não do canto, mas de ver que venho
cantar a gente surda e endurecida".

Percebo, Sr. Presidente, que a Oposiçij.o não
entende nada do que está acontecendo nos dias
de hoje. Recomendaria a leitura de matéria publi
cada no jornal Gazeta Merca,ntil de hoje, em que
um cientista político argentino, examinando as
eleições naquele País, afirma: liA lição não vem da
Argentina, mas de FHC." Ou seja, Lionel Jospin,
Tony Blair e a oposição na Argentina seguem éI.
ação do nosso Governo~ presidido por Fernando
Henrique Cardoso, que está exatamente na linha
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da modernização a fim de levar o País ao desen- Catarina. O evento contou também com a presença
volvimentoeconômico. de autoridades estaduais, federais e representantes

Daí a necessidade de, em um mundo globali- dos diversos segmentos políticos e empresariais ca-
zado, fazermos a chamada reforma do Estado. tarinenses. Na oportunidade, fui elogiado pelo setor

Era o que tinha a ltizer. de construção que também represento na Câmara
O SR. PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ. Pronuncia Federal, por entender ser o mesmo 'uma das alavan-

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. cas,do progresso e do desenvolvimento do País.
Deputados, estou confiante em que O-Sr. Mif1ístro de Assim, Sr. Presidente, no momento em que
Minas e Energia, Rail1TlJndo Btito, de posse da pro- saudamos a nova Diretoria da CEIC, na pessoa de
posta pré\1ia de estruturação do Centro de Tecnolo- seu P~esidente, Olímpio Daros Sobrinho, gostaria de
gia do Gás, que pessoaimente lhe encaminhei, tecer algumas considerações sobre o. setor, notada-
moverá os esforços necessários para a sua concreti- mente em Santa Catarina, onde vem dando mostras
zação, principalmente junto à PETROBRÁS, em par- de pujança e vitalidade, contribuindo com a geração
ceria natural com a Escola Técnica Federal de Cam- de empregos e com o próprio desenvolvimento
poso Essa ação conjunta entre Escola Técnica Fed- sustentado do Estado e onde o setor deverá crescer
eral de Campos, PETROBRÁS e mesmo as empre- i2% em relação ao ano passado, devendo fechar o
sas privadas interessadas em participar do projeto, é ano com uma média de 729 mil metros quadrados
fundamental para que seja montada uma planta in- con~truídos por mês e uma estimativa de fatura-
dustrial mínima para a formação do Centro de Tec- mento .da ordem de R$ 3,7 bilhões, empregando em
nologia do Gás, que formará profissionais para todo o Estado aproximadamente 200 mil trabal-
atuação não só no mercado emergente da região, hadores.
corno também no Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o cre-
Gerais. scimento da. indústria da construção em Santa Ca-

As regiões norte, noroeste e centro-norte flumi- tarina s6 não. foi melhor devido à 'escassez de fontes
nense, por mim representadas nesta Casa, possuem de financiamento, os quais, estamos certos, haverão
importantes centros de educação profissional, téc- de surgir com a sensibilidade alo Govemo Federal
nica e universitária, contribuindo para a consolidação para o problema,habitacional do,País.
do Estado do Rio de Janeiro corno centro de ex- As metas do novo Presidente da CEIC, Olímpio
celência em formação de mão-de-obra. Em Campos, Daros Sobrinho, passam pela valorização do setor, a
podemos citar a Escola Técnica Federal, uma das partir das unidades ·associadas á Câmara, pro-
mais conceituadas do País, em processo de modela- curando congregar ou reunir tpdas as entidades, Ii-
mento para Centro Federal de'Ensino Tecnológico. gadas, de uma ou outra maneira, à indústria da con-

Esperamos do Ministério de Minas e Energia a strução civil, planejar, reÓnir todas as entidades e,
devida atenção para questões tão importantes para posteriormente, elaborar uma estratégia de ação,
a nossa região e, de forma macro, para a matriz en- contemplando diretrizes e objetivando melhorar e
ergética do Estado do Rio de Janeiro, e do próprio otimizar o setor para 'aumentàr a produtividade', re-
País, em análise mais aprofundada. Em comple- duzir custos e oferecer ao cidadão moradias mais
mento, entendemos ainda, como alinha a direção baratas e de melhor qualidade, além de uma cam-
da Escola Técnica Federal de Campos, que a panha junto ao Congresso Nacional e ao Governo
mão-de-obra bem formada e preparada no uso e Federal no sentido de acelerar as reformas consti-
domínio da tecnologia do gás, é fundamental para tucionais, principalmente tributária e previdenciária.
que se possa incentivar, estimular os investimen- Criada há 10 anos, atualmente a CEIC/SC repre-
tos para utilização dessa fonte energética, que senta mais de duas mil empresas que atuam no seg-
alavancará a economia de todo norte, noroeste e mento industrial e comercial da construção, e desde
centro-norte fluminense. o início de sua fundação assumiu o papel de enti-

O SR. EDINHO BEZ (BlocoIPMDB - SC. Pro- dade patronal representativa do setor da construção
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e civil em Santa Catarina.
Srs. Deputados, na última segunda-feira, dia 27, par- As atividades da CEIC/SC são bastante
ticipei, em Florianópolis, Santa Catarina, da posse abrangentes, tanto no âmbito político-institucional,
da nova Diretoria da Câmara Estadual da Indústria quanto no de fomento industrial, passando ainda por
da Construção - CEIC, em solenidade realizada na iniciativas capazes de melhorar as condições de tra-
sede da FIESC - Federação das Indústrias de Santa balho de seus associados, com a aplicação de mod-
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emos conceifos de qualidade e de produtividade nos
canteiros de obras, O'que levou a indústria da con
strução civil catarinense a ser considerada como
uma das melhores e mais eficientes do Brasil e um
exemplo dessas iniciativas é a criação de escolas de
formação profissional específicas para a construção
cMI, hoje, já instaladas em Balneário Camboriú,
Chapecó e Criciúma, estando a frente também de
vários projetos visando proporcionar assistência
médico-odontológica aos trabalhadores da categoria.

Assim, Sr. Presidente, Sras.e Srs. Deputados,
mais uma vez apelamos a todos os Parlamentares
para que apóiem o setor d~.construção civil, que tan
tos benefí~ios. tem trazido ao Pais e tanto tem
ajudado .nÇ) combate ao déficit habitacional, dirigindo
também veemente apelo ao Governo Federal, na
área do planejamento habitacional, para .que dire
cionem novos recursos para o setor e implantem no
vas linhas de financiamentos, a fim.de que.o setor
de construção continuem dando a·sua tão impor
tante parcela de contribuição ao oel3envolvimento de
nossa Nação.

Era o que tinha a dizer.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.

Sem revisão do orador.>. - Sr. Presidente, peço a
V.Exa. que autorize a transcrição nos Anais da Casa
de ofício dirigido ao Sr. Alceu Roque Rech, Diretor
de Recursos Humanos da ECT, assinado por Lu
ciano José Lapa, Presidente do CONREP, e sub
scrito por entidades do Amazonas, Bahia, Ceará,
Pará, Paraná, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do
Sul, Santá'Catarina e São Paulo e por entidades das
cidades'de Bauru, Brasília, Juiz de Fora e Ribeirão
Preto, .a respeito do enquadramento e tratamento
dos aposentados que se encontram na ativa.

OF(CIO A QUE SE REFERE O ORA
DOR:

Brasília-DF, 30 de outubro de 1997.

11m!! Sr.
Or. Alceu Roque Rech
DO. Diretor de Recursos Humanos da ECT
Ed. Sede 1?9- andar - SBN
Brasília-DF

Gratificados com a recepção que V. Sª nos
proporcionou ontem em seu gabinete de trabalho, vi
mos à sua presença para registrar os nossos
agradecimentos, bem como oferecer um registro das
nossas presenças e dos assuntos tratados.

A nossa Federação, que congrega 16 asso
ciações afiliadas e responde pelos interesses de

cerca de 8.400 pessoas, entre associados aposen
tados e decetistas, (velTl aumentando os seus
quadros com o ing~esso !11aciço de pessoal CLT
aposentado e aposentável), esteve representada
por:

Luciano José Lapa - Presidente do Conselho de
Representantes

Cordelito Oliveira Sales - Presidente Executivo
Hélio liporacci - Vic~-Presidente

Vanda Castro MeneJes:- Associação do Amazonas
lutz Carfos Reis - Associação da Bahia
Antônio Pereita de AIcânfara - Associação da Bahia
Aldair Medeiros Caff~ - Associação da Bahia
Geraldo Gomes da Silva - Associação da Bahia
Giselda Aparecida' de Oliveira - Associação de
Bauru-SP
Edison Cardoso dos Santos - Associação de
Bauru - SP
Ivan de AlencarDan~ - Associação de Brasília
Décio campos Falcone - Associação de Brasília
Walter Lourenço da Cunha - Associação de Brasília
Marlene Assunção Novais - Associação do Ceará
Ariane Maia de Almeida - Associação do Ceará
Áurea Oliveira Fagundes - Associação de Juiz de
Fora-MG
Amaury Medeiros Fagundes - Associação de Juiz
de Fora-MG
Otoniel Pereira - Associação do Pará
José do Carmo Silveira - Associação do Paraná
Valdemir Almeida - Associação da Paraíba
Asthyages Vil/a Nova - Associação de Pernambuco
Cíéero Galdino Marinheiro - Associação de Per
nambuco
Jayme Stulano - Associação de Ribeirão Preto - SP
Edison Flávio Canil - Associação· 'de Ribeirão
Preto - SP
Eloy RudoIfo Schütz - Associação do Rio Grande do Sul
Oervina Turossi - Associação de Santa Catarina
José de Matos Góuiart - Associação de São Paulo.

Os assuntos do nosso interesse, levantados na
ocasião:

1. Defeitos de enquadramento: existe um
número razoável de enquadramentos errados que
estão sendo muito lentamente corrigidos. Propomos
a agilização dos processos, especialmente aqueles
já apurados e reconhecidos, de diferença de duas
Referências Salariais, a exemplo da DRlCE, mas
não aplicada.

Ficou claro que com o ritmo lentíssimo das cor
reções e a dinâmica natural da evolução das folhas
de pagamento, os problemas estão se avolumando e
tanto vai haver caso de devolução volumosa, quanto
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de atrasados volumosos que trarão inevitavelmente Por último, expressamos a nossa preoc~pação

outros desdobramento. pesando sobre a mão-de- com a intenção de se aumentar a carga de trabalho
obra ora disponível qüe nos parece insuficiente para do setor com a emissão de contra-cheques, quando
atualizar todas as pendências. há uma evidente sobrecarga de trabalho com reflexo

2. Os efeitos do acordo coletivo do ano pas- em pendências não resolvidas, como as citadas nos
sado ainda nãp foram integralmente repassados e itens 1 e 2.
se não fosse o impasse das negociações com o sin- 5. É preocupante a situação a que fica exposto
dicato, estaríamos com um maior acúmulo de tarefas o aposentado em atividade que entra de licença para
que já cómprome!e. frontalmente a letra da lei que trata~ento .~e saúde e após o 1pº dia, por ter o seu
manda que esses repasses sejam imediatos. cpntrato' de trabalho" suspenso; tem também inter-

3. Compreendemos que as modernas políticas rompida a assistência médica dada pela empresa.
de administração de pessoaklevam a aumentos dif- 6. Situação até mais aflitiva, é a do aposentado
erenciados de salário, mas não podemos concordar a partir do primeiro dia do seu desligamento, pois
pacificamente com o tratamento discriminatório in- fica sem nenhuma assistência médica da empresa,
justificado dado a aposentados que continuaram na sujeito ao SUS, que sabidamente não vem aten-
ativa. Foram publicados os critérios de promoções dendo às necessidades mínimas de assistência
que no caso de aposentados que não estão em médica.
posição gratificada simplesmente não foram contem- Finalizando, queremos expressar a nossa con-
piados. fiança na nova DIREC, fazendo votos sinceros de

Se eles obtiveram avaliação adequada no GD, muito sucesso na missão que foi confiada a V. S!!,
condição variável colocada como essencial para a explicando que se fizemos essa lista de -queixas" foi
promoção. e mesmo assim não foram promovidos, com a intenção de bem subsidiar com as nossas in-
fica evidenciado que o critério único adotado foi o de formações,essa diretoria que saberá, sem dúvidas,
ser aposentado e não ter chefia, o que certamente dar solução correta a esses problemas, bem como a
depõe contm a lisura, a transparência e justeza do tudo.o mais que desafiará a sua capacidade de ex-
processo que deve permear os atos de uma em- ecutivo já provada em missões anteriores bem-

sucedidas.presa como a nossa. Não corrigida a situação.
acreditamos haver prejuízo da credibilidade intema Atenciosamente, Luciano José Lapa, Presi-
para a ECT diante dos seus quadros. dente da CONREP.

4. Eníssão de contraçheque: a solução hoje SEGUEM-SE AS ASSINATURAS

adotada, de recebermos os disquetes e rodarmos O SR. AUGUSTO CARVALHO (PPS - DF.
DEMONSTRATIVOS em cada associação vem aten- Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
dendo às oossas necessidades. Entretanto, reconhe- 5ras. e Srs. Deputados, a CONTAG, em mais uma
cemos que a emissão de um contracheque atenderia feliz iniciativa de luta, trouxe a Brasília, para uma
melhor, seria um documento e não apenas um demon- passeata de protestos, centenas de crianças que,
strativo. Fazemos entretanto, algumas ponderações: Brasil afora, ganham (ou perdem?) a vida trabal-
consideramos lJluíto importante manter a antecipação hando'nas mais terríveis condições. É"uma providên-
da inforrnaçao, ou seja, a exemplo do que ocorre na cia que somente deve merecer o aplauso de todos
nossa empresa, entregar o contracheque, antes do pa- os que sentem impossível se manter situação da
gamento, mmo fazemos com o Demonstrativo. Por espécie, cóm crianças enfrentando o fogo e o calor
outro lado, dentro da idéia de valorização do ser hu- das carvoarias, o corte de cana queimada, as pe-
mano, gostaríamos de nos manter fazendo parte dei dreiras, enfim, todo esse serviço que, para o adulto,
processo, ou seja, as associações fariam a dis- já é insalubre e P!3rigoso, não sendo justo, portanto,
tribuição desses contra-cheques, com o com-o que se o deixe entregue a menores de idad~.

promisso inclusive de enviar via postal para a Desde a'Assembléia Nacional Constituinte pro-
residência daqueles que não possam comparecer à curamos, de todos os meios, impedir se autorizasse,
sua Assocja;ão. em nossa Carta Magna, trabalho da espécie. Assim

A pr~sito deste assunto, sugerimos tratar é que, junto a outros Parlamentares, entendemos
com a DATAPREV, a disponibilização de ligação por necessário proibir o trabalho insalubre e perigoso
terminal de computador para agilização da troca de para todos os menores de 18 anos e qualquer tra-
dados o que seria com certeza mais eficiente do que balho a menores de 14 anos. lamentavelmente, vi-
o vaivém a1Ual de fitas magnéticas. mos perdidas nossas esperanças quando a
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Comissão de Sistematização aprovou a redação do ,inibir a produção de erva consideradec d!0.llínIt8,c~{>1n·

inciso .XXXIII do árt 7°, a ele acrescentándo a ex- forme se lê no art. 243 de nossa ConsUtuiç2co.
pressão "salvo na condição de aprendiz". Frustrou- A questão envolve, pois, a nBcessicl,ac!\f? de 3'8
se todo um trabalho parlamentar no sentido de colo- apresentar emenda constitucional, um r.lf'of;r?>szo lI?"

car o Brasil no mesmo rumo que vem sendo seguido gislativo dos mais demorados e comp!enos, qU0 SO.
peios países de todo o mundo, que ,é o de somente mente se deslindaria estivessem todas t:!s lidel'~nçs!:;)
permitir o trabalho à' criança que tiver 16 anos ou políticas do Congresso sinceramente in~e!'("'s§aºl2i:s
concluído os estudos d~ 1° grau. na solução desse problema angustiante, qtl0 0 o'l~.,?\

Que decorre ,dãi?Óecorre que fica tudo a crité- balho insalubre e perigoso a que estã(~ §U~~j1í:ré;~~~:fltY;,
rio de um espírito humanitário qualquer, já que aos segundo as últimas estatísticas, q!J2~S:3 ,,1 ~lnlij~iiúc)2:':3
10 anos, aos 9, aos 7 anos uma criança poderá tra- menores. É nosso apelo.
balhar, desde· que considerada aprendiz. E quando , O SR. SALATIEL CARVAl!=~~ (PP1í2\ ~ r?E
se trata de lucros, ainda os mais selvagens, esses

nuncia o seguinte discurso) - Sr. Pr~i[!3n~r~, f'i
espíritos humanitários desaparecem e passam a en-

Srs. ~putados, o povo brasileir<J é c.ord!isr:idtJ ,inluiu-
tender, o que é totalmente incQ.rreto, que é melhor dialmerJte por sua fé. À alegria de 'fhfer f;)(;j'<2;S'I~;2ff11~.8
botar a criança para trabalhar que ~rmitir siga uma caPacidade imensa de acreditar !lt),fulllK\ .7\
abandonada pelas ruas.

É uma alte'r'nativá satânica. Em princfp"i~, 'i~gar deêv~r para si uma predileçã.o dQ Cr!2Id'Qj', ·<,.c~," "cJ'"

se diz que Deus é brasileiro, há o reC';)nh6!~im8R'ibJ «:18
de criança, e de criança jovem até os 16 anos, é na que somos de alguma forma a.bençü'?ldiJ',"
escola. Demais,~serviços que se consideram mortais gueses, quando aqui chegaram, acr6dl~")f:'2m t~rt· (~ü~-
para .adultos não podem ser entregues a mãos de contrado uma espécie de paraíso teffl?nn.
10,12 anos, o que deixaria de ser apenas uma mal-
dade.para se transformar num autêntico crime. E, de fato, os milhões de fiéi0 qt~'?:l coQllm~)'2')rlii~

EstamOs, também, com aqueles que entendem Iham esse território continental 138,0 1J1T121 ~1)r0\7B. \f[,\/8

caber ao setor público parte da responsabilidade. da grandeza de nosso País. Enquanto em Q!!~t!!QI,", !UJ~
Primeiro. porque não exerce por inteiro seu poder de gares crescem o ceticismo e a perplelddB.de, !5iill]'(2!

fiscalização. Mas, antes, porque nem sempre ofere- nós mantém-se um clima de fraternidad2 ql~e dGs~
ce escolas, professores bem remunerados e crian- perta admiração em todos os que nos eDüílu~ceril,
ças capazes de seguir na sala de aula sem a neces- Assim, ao homenag~armos a comunidade ~1fC\lI!g(~!ij~

sidade de adentrar o mundo do trabalho para recom- ca brasileira, na data em que se comelllOf81 C! infciüI
por o orçamento doméstico, que é o que ocorre na da Reforma Protestante, estamos exalt8J~d(~ ;1,

quase totalidade das vezes. cidade de nosso povo de enfrentar os t:le,~,,,,[jc)l2~; "i?1fl1I
perder a fé e a esperança transmitidas na P,;;\!E111!'c\ l1nO projeto Bolsa-Escola, em plena implantação Salvador. Transcorridos 480 anos desdG) ºJ1Je? r:;J2Wi(i~

aqui no Distrito Federal, o projeto Educar Plantando,
plenamente vitorioso em Paracatu-MG e, em breve, nho Lutero levou adiante a Reforma Pmixoi8~Sli1J~!:5i,

concluímos que o caminho per'ClJrrido
em mais 60 cidades no País, esses projetos estão transformações profundas na hurnarddadc:l, bfijllolr;;1I!ú~
mostrando que é possível criar fórmulas, simples e do a todos com um novo sopro de vit~lid2Vl~!o\
factíveis, capazes de impedir essa exploração de
uma mã(Hje-obra que deveria estar se preparando, No Brasil aquela semente germinou ® P'í'{~:t~VJ:::ij~J

nas escolas, para fazer frente a uma vida que nunca belos frutos, enchendO o coração dOi:; il!:meBns; ii">r~11

lhes foi um céu sem nuvens. sentimentos de fraternidade e da m~if, pFii~JV(f'?l

Agom, estamos lendo declarações do Sr. Mi- vicção cristã. Sentimo-nos reCOnflJf(a«:kJ§ C""J

nistro José Celso de Mello Filho, Presidente do Su- bel' que os' ensinamentos de .Jesus 'c'íTC:DIí~~I81'

premo Tribunal Federal, sugerindo se crie forma le- ram acolhida num rebanho de fiéis
gal de expropriação de terras em que se comprove a crescer, mantendo aceso o misi:éiiOi
existência do trabalho infantil, na forma cruel como láda peto Salvador.
aqui temos examinado. Amparado pela sabedori~ eonH(1El iV~?8e!G

É uma solução magnífica, nisso que toca na- vras, o povo brasileiro soube refletir BG'?Y,C2! df2~j3'Gf~-

quilo que ao senhor do capital é mais querido: a pro- ses por que tem passado para apn)l'tm4;!1'1f 0. O)]>rfl:2:~

priedade. E nos lembramos de que a lei já admite ciência sobre os verdadeiros probl,emsls ~~jY2: !Kji!n~l!ú'3

sejam, também, expropriadas aquelas terras onde e para alcançar uma libertação ITdfEIii)v', rj!Y~'?"O'r(a-

se cultiva a maconha, forma única de se conseguir pre espiritual.
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Todos possuímos, desde o nascimento, a in
tuição de que·exiStealgo 'que rios ultrapassa. Aconfir
mação de nossa finitude nos estimu.la a lançar um ol
har fratemo aos homens que nqs cercam e a procurar,
através da Graça, participar de uma co~nid~de vol
tada ao bem comum e ao crescimento solidário.

, A vitalidade de nosso povo é reconhecida
mundialment~. Temos uma inclinação para, a paz
que se manifesta em todos os campos da cultura,
dos espot1es e mesr:no das relações diplomáticas e
econômicas. A fé e a'alegria de viver que resultaram
de uma formação étnica cheia de influências 'são um
patrimônio vivo que resiste à ação do tempo..

Essa particularidade é um dos motivos parâ a
facilidade com que as religiões protestantes pu
deram se desenvolver em solo brasileiro. O des
gaste de valofeS' e,..;Q ditttanc.iamento de D.eus_atingi
ram um ponto crítico, que toma mais evidente a ne
cessidade de reencontrar a palavra do Messias, ver
dadeiro caminho para a paz interior.

A comunidade evangélica se multiplica e cria
uma base sólida em que firma as raízes de um cada
vez mais belo florescer da presença de Cristo. A s0

ciedade brasileira, que sempre valorizou o trabalho e
sempre procurou os caminhos abertos pela fé, oferece
um ambiente muito bom para a pregação evangélica.

Todos os homens procuram a liberdade e a fe
licidade. Mas essa busca não encontra resultado
quando se orienta exclusivamente por critérios mate
riais ou políticos. Muito mais importante que a liber
tação da opressão causada pela falta de recursos ou
oportunidades financeiras é o preenchimento do
vazio do espírito,es~grandemal que tanto,ameaça
a paz e a tranqüilidadedos povos. A falta de fé está
na origem dos males sociais é da desorientação da
juventude.

As mudanças que Lutero levou ao seio da Igreja,
num momento em que forças externas e divisões inter
nas ameaçavam o futuro da instituição, possibilitou
uma renovação e uma confinnação dos valores
cristãos. Foi um momento importante, que contribuiu e
ainda contribui para manter acesa a lembrança do sac
rifício de Jesus, que trocou sua vida pela salvação da
humanidade. Daquele ato extraordinário brotam os
estímulos para criarmos todos os. dias nosso próprio
caminho em direção ao Salvador, construindo e reno
vando nosso caráter e nossas convicções íntimas.

O exemplo do Filho de Deus é o alimento de
que se nutrem todas as comunidades cristãs, para
as quais nunca se perdeu o sentido de uma unidade
maior, que paira acima de div~rgências circunstan-

ciais. Os acidentes no curso da História são
menores quando' comparados com a grande
promessa de libertação coptida nos Eyangelhos.

O Brasil comprova à força e a predominância
dessa unidade maior. Somos um País que consegue
manter-um sentimento fraterno sempre presente en
tre seus filhos e que por Jsso mesmo causa tanta ad
miração aos outros povos. Buscamos o progresso e
a prosperidade, como todos, mas não perdemos de
vista os ideais de uma convivência pacífica com nos
sos vizinhos, e nos mantemos sempre abertos às ini
ciativas baseadas na solidariedade e na compreen
são mútua.

Portanto, quando comemoramos a passagem
do aniversário da Reforma Protestante, saudamos a
comunidade evangélica brasileira pela contribuição
valiosa que tem dado à construção de uma nação
justa e solidária. Nesse aspecto, ela é um exemplo
para todo o mundo.

A SRA. RITA CAMATA (Bloco/PMDB - ES. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, desde a última segunda feira, Minis
tros de cerca de quarenta países, sindicatos, organi
zações não-governamentais e agências intemacionais
como o UNICEF e a OIT estão reunidos na Noruega,
'na Conferência de Oslo sobre o Trabalho Infantil.

Essa Conferência chega ao seu final hoje, com
a aprovação de um programa de ação destinado às
250 milhões de crianças que trabalham no mundo, e
principalmente àquelas que são vítimas das formas
mais perigosas de trabalho. A Conferência elaborou,
ainda, uma lista impressionante de doenças, aciden
tes e brutalidades que atingem crianças que trabal
ham desprovidas de qualquer proteção social.

Todos que' lutamos pelosi direitos das crianças
sonhamos para elas todas as chances de crescer e
desenvolver plenamente seu pqtencial, com digni
dade e como cidadãos, e nos sentimos fortalecidos
para continuar nessa luta ao aco'mpanharmos o cre
scimento, a nível mundial, de iniciativas que visem a
total erradicação do trabalho infantil como foi essa
Conferência, e será a Marcha Global contra o Tra
balho Infantil. Essa é uma dívida muito grande que
as sociedades têm para com suas,: crianças, e têm
de pagá-Ia

Em nosso País, levantamentos indicam que 3,8
milhões de crianças entre 5 e 14 anos trabalham, e
2,7 milhões, segundo o IBGE, estão fora do sistema
educacional. Essas crianças estão, em sua maioria,
ocupadas no corte da cana, de sisal, em carvoarias,
na cata de papel para reciclagem, e mais uma série



Sabemos que o problema do trabalho infantil é
um drama social que não aparece apenas nos
países pobres ou em desenvolvimento, abarca tam
bém os países ricos. Mas no nosso caso, se
começarmos pelos pequenos Municípios, através de
soluções simples, como a experiência do Sítio Es
perança, muito poderá ser feito para erradicarmos
esse mal do nosso País.
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de atividades pesadas, que desrespeitam sua con- Aproveito, Sr, Presidente, para fazer um .apelo.
dição peculiar de pessoas em desenvolvimento. Tivemos uma audiência com o Presidente da Câmara,

Felizmente, o Governo, embora de formá ainda Deputado Michel Temer, pedindo a instalação da PEC
tímida, começa a implantar política concretas, dirigi- nº 413, de 1996. A referida PECfaz uma adequação à
das para o combate ao trabal.ho infantil. Precisamos, Convenção nº 193 da OIT, que prevê a proibição do
no entanto, de mobilização por parte da sociedade trabalho a menores de 14 anos. A instalação dessa
civil e trabalharmos para pôr fim à posição equivo- PEC é extremamente importante para adequarmos a
cada que muitas vezes impera em nosso meio de nossa Constituição à Convenção da OIT.
que é melhor ter as crianças trabalhando do que na Era o que tinha a dizer.
rua. O melhor é tê-Ias na escola. O SR. MURILO DOMINGOS (PTB - MT. Pro-

Como exemplo, cito a bela e eficaz experiência nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
do Sítio Esperança, no Município de Itaguaçu, no e Srs. Deputados, no ano passado o IBAMA pro-
meu Estado, um Município de pequeno a médio cedeu a um amplo relatório contendo completo di-
porte, onde pude presenciar com alegria a total agnóstico. dos Planes de Manejo Florestal Susten-
ausência de crianças trabalhando, sequer como ped- tável da Amazônia legal.
intes nas ruas. O trabalho realizado no Sítio Esper- O manejo florestal implica o ordenamento da
ança, que existe há 4 anos, vem danpo um ótimo ex- produção física aos aspectos financeiros e orgar:li-
emplo ao Espírito Santo e' ao Brasil de ~mo devem zacionais das empresas.
ser tratadas nossas crianças e adolesc~ntes. Assim, as técnicas silviculturais, consideradas

O lema do projeto: -Educar a criança de hoje, as quantificações e seu potencial de exploração,
para não precisar punir o homem de amanhã- se en- foto-interpretação e controle, através de sensoria-
quadra perfeitamente na necessidade que temos de mento remoto, viabilizam a consolidação de um bom·
não apenas gara~tir a esses meninos e meninas lar, e racional manejo florestal.
escola e comida,ri1as também cidadania.

A exploração madeireira passou a representar
O sucesso desse trabalho fica muito claro atividade econômica nos anos 80, em função da ab-

quando vemos o aumento, ano a ano, do número de ertura de rodovias e de frentes agropecuárias sem
crianças e adolescentes atendidos. Das 30 do início do um planejamento de uso do potencial madeireiro da
programa, hoje são 220, estudando, com alimentação, região.
acesso ao esporte, a atendimento médico e odon-
tológico, aprendendo a cuidar da terra, mas também As políticas públicas na Amazônia foram dirigi-
aprendendo inúmeros outros ofícios, que lhes darão o das às atividades de agricultura e pecuária, provo-
sustento no futuro. É realmente louvável! cando a devastação de grandes volumes de matéria

prima florestal.
E tudo isso foi consolidado a partir de dis-

cussões entre a Prefeitura, professores, técnicos, O desaquecimento das frentes de colonização
pais e demais pessoas da comunidade de Itaguaçu, nos anos 90 provocou um crescimento vertiginoso
observando dois princípios básicos: primeiro, aten- dos Planos de Manejo Florestal.
der a crianças e adolescentes num trabalho inte- Os aspectos positivos oriundos do relatório
grado com a família, e em segundo, desenvolver, num apresentado pelo IBAMA constituem novos indicativos
programa de atendimento integral, além das atividades quanto aos procedimentos que devam nortear e con-
escolares, atividades agrícolas e pecuaristas, onde es- trolar a atividade de manejo florestal na Amazônia.
sas atividades extra-classe são realizadas em forma Não resta a menor dúvida de que se toma imo
de rodízio, e a produção é para consumo próprio do perativo ampliar o efetivo controle dessa atividade
sítio e manutenção de creches e escolas municipais. através de fiscalização mais eficiente quanto' aos

desmatamentos e apresentação de propostas no to
cante aos prqbl~mas estruturais do setor florestal.

Deve-se réssaltar também a falta de crédito,
desqualificação de mão-de-obra, acesso desorde
nado ao recurso florestal, desperdício na extração e
processamento, além da dificuldade de internali
zação de resultados de pesquisa, QQ âmbito privado,
sem uma adequada promoção de novos·.produtos
nos mercados nacional e internacional.
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Manifesta-se assim a nítida necessidade da con
jugação de esforços entre o setor público e privado.

A Lei n!! 4.771, que instituiu o Código Florestal,
de 15 de setembro de 1965,.proibia a exploração em
pírica de florestas primitivas da Bacia Amazônica con
dicionando a observância a planos técnicos de con
dução e manejo estabelecidos pelo Poder Público.

Sua regulamentação só aconteceu em 28 de ou
tubro de 1986, através da Portaria n" 486186-P. Porém,
é bom destQcar que somente após a Ordem de
Serviço nº 002189, com a publicação do Roteiro Básico
para Análise de Planos de Manejo Aorestal, o tema foi
encarado com mais seriedade e em profundidade.

Em continuidade à maior seriedade .desses
princípios, a Instrução Nonnativa n° 80, de 1991, de
terminou ações mais concretas como intensidade
amostrai, periodicidade do inventário contínuo, nível
de abordagem, regeneração natural, tratamentos
silviculturais e ciclo de corte mínimo de vinte anos.

Dois outros atos vieram conSolidar as ações: o
Decreto n° 1.2132, de 19 de outubro de 1994, e a
Portaria n° 48, de 10 de outubro de 1995. Con
siderou-se então os aspectos quanto ao manejo em
pequenos e médios imóveis rurais, plantas medici
nais, ornamentais e aromáticas.

Posteriomlente, a Medida Provisória nll 1.511,
de 25 de julho de 1996, aumentou a área de Re
serva Legal na Região Amazônica para 80% e o
aproveitamento via manejo florestal sustentado, e o
Decreto n!! 1.963 suspendeu por dois anos a ex
ploração do mogno e da virola.

Do relatório constam informações detalhadas de
cada detentor. início, área, volume, locaIizaçáQ e nível
de execução, além da classificação no tocante a respon
sável técnico, relatórios e pendências de cada plano.

Dos 1.59:~ planos citados pelo relatório do
IBAMA, 49,06% são estabelecimentos madeireiros
de Mato Grosso, 39,20% do Pará, 8,90% de
Rondônia, 1,86'~o do Amazonas, e 0,97% do Acre.
Desse total, Pará e Mato Grosso somam 83% dos
planos de manejos registrados, demonstrando o alto
grau de interesse dos empresários desses Estados.

Consta também que da área total dos Planos
de Manejo Florestal Sustentável de 3.195.106 hec
tares, foram autorizados cerca de 943.274 hectares,
correspondentes a 29,52% do total.

Mato Grosso, em termos de estabelecimentos
industriais, assume a liderança com 37% de planos
de manejo florestal e 47% de estabelecimentos
madeireiros.

Dentre os projetos do Estado que represento,
Mato Grosso, presto merecida homenagem à família

Veit que, como empresários conscientes do setor
madeireiro, foram os pioneiros em projetos de re
florestamento com espécies vegetais não tradicion
ais.

Coincidência bastante feliz, pois acabo de re
ceber a Edição nll 123 da Mercedes,.Benz, com con
sidera~ões as mais justas e merecidas sobre a dedi
cação e seriedade desses empresários que, oriun
dos de atividades antes desenvolvidas na Região
Sul, busçaram novas e importantes a1temativas de
trabalho em Mato Grosso, com sede em Cáceres.

A visão de futuro foi encontrada nos resultados
obtidos nas atividades de pesquisa com essências
florestais nobres, como a Teca, de uso' variado e ri
cas em vantagens quanto a tratamento, durabilidade
e condições de conservação sob caraCteríSticas ad
versas de destinação, como construção de barcos.
Outra característica que a faz sobressair em relação
a outras essências florestais é a sua imunidade con
tra pragas, graças à sua oleosidade natural e odor
que repele os insetos, não requerendo tratamentos
superficiais, muitas vezes difíceis, rotineiros e caros.

As condições de clima e solo, encontradas na
região de Cáceres propicia precocidade significativa
ao desenvoMmento, pois, enquanto a Teca requer
de sessenta a: cem,anos para ma~ração até atingir
condições ideais ~e corte, em ..,ato Grosso, esse
prazo é abreviado P~(a apenas 25·anos.

A pesquisa desenvolvida pelo Engenheiro
Agrônomo Luís Veit, como responsável pelo projeto
da empresa, é a demonstração real de como a ini
ciativa privada pode e deve.colaborar com o manejo
florestal no Brasil, enfatizando que é plenamente
possível aliar a exploração florestal com a preser
vação e proteção das matas e da.natureza.

Quando se preconiza uma agricultura sustén
tável, a Teca é o exemplo vivo dessa realidade, .~
em áreas degradadas o reflorestamento com essa
essência se constitui eXCélente alternativa.

Ainda em Mato Grosso, registro como homen
agem, o projeto do catarinense Gilrnar Angeli, em
Marcelãndia, onde desenvolve desde 1996 um Plano
Florestal Piloto de 200 hectares, pré-setecionado
pelo Banco Mundial, como integrante do grupo de
vinte melhores da Amazônia Legal.

O Manejo desenvolvido nesse projeto é muito
mais rentável em termos de produção, se com
parado ao corte convencional, na proporção de
33120' metros cúbicos. Já quanto à regeneração,· o
prazo se reduz à metade, numa relação de 70/35
anos. E no tocante à exploração, as árvores são pré-
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selecionadas: de cada,seis árvores com mais de um periódico da Capital Federal estampa o título
trinta centímetros apenas uma é extraída. ·privatização das matas·.

Estudos técnicos estimam em 1,3 milhão de A nota dá conta'de que a primeira área a ser
hectares a área a ser manejada, anualmente na incluída será a Floresta ,do Tapajós, numa extensão
Região Amazônica, para viabilizar a produção anual de 600 mil hectares, no rará, com o edital a ser pub-
corrente. A área total autorizada nos últimos vinte licado do Diário Oficj~ da União. Posteriormente,
anos está aquém de um milhão de hectares, insufi- outras quatro áreas seriam licitadas.
ciente para suprir a demanda de um único ano. A Segundo o Diretor Paulo Benincá, do IBAMA,
necessidade de área manejada para atender à pro- preterid~seexplorar a madeira de maneira susten-
dução atual de madeira em todas as regi~ é da or- tável e com rentabilidade.
dem de 40 milhõeS de hectares. A área inicial em termos quantitativos, cinco mil

Do relatório. ,COR$tam citações quanto ao hectares, em verdade não representa nada frente à
manejo ~oltado para pequenos produtores florestais, vastidão da floresta Amazônica.
em termos individuais ou ass~iativos e, dos ribeirin- O IBAMA informa;que adotará alguns critérios no
hos na exploração das, florestáS de várzeas, através de
estudos científicos e ar.adêmicos. Some-se também a tocante à extração de no máximo 45 metros cúbicos en-
conveniência'quânto ao aperfeiçoame~o da legislação tre 31 espécies florestais - uma média, para a região, de
no tocante ao manejo de recursos não rríaCleireirós. 168 m3 de madeira por hectare - e que as áreas uma

O IBAMA deverá adotar aviões COJT' sensores vez exploradas ficarão trinta anos sem utilização.
para fiscalizar o contrabando de madeiras na ~ntre as permissões de exploração constarão
Amazônia. A expectativa é apreender Gérca de 100 essências florestais de caráter econômico como: er-
mil metros cúbicos. O setor movimenta mais de um vas medicinais, cascas, cipós, materiais 'para perfu

maria e óleos.bilhão de reais por ano na região.
A imprensa divulgou matérias e imagens, desta- O IBAMA parece muito seguro de si ao afirmar

cando madeireiras da Malásia, China, Indonésia, Cam- que todas as árvores com diâmetros superiores a 45
boja, Nova Guiné, Camarões, Costa do Marfim, Bél- centímetros estão inventariadas e as de diâmetro infe-
gica, Suriname, Panamá, Bahamas e Guiana, dentre rior deverão ser preservadas como porta-sementes.
outros, na lista de vilõêS identificados pela Comissão A princípio, com o custo médio do metro cúbico
Especial da Câmara dós Deputados que tratou especi- da madeira extraída atingindo quase o preço de R$
ficamente desse tema. Constam informações preocu- 1,00, é preciso estimar qual o custo real para moni-
pantes de que muitas delas são detentoras de exten- toramento e fiscalização dos trabalhos de extração
sas áreas somente para fins de explotação madeireira. das essências florestais.e que destinação seria dada

As mesmas fontes, diwlgam dados estarrece- aos recursos líquidos originários das licitações. É
dores dando conta de que 22 empresas estrangeiras preciso convir em que o manejo florestal sob forma
operam na Região Amazônica e que até o final deste Iicitatória implica e requer uma rotatividade de'área.
ano outras três deverão se implantar. Um relatório da Há que se argüir, por oportunó, quàl a área to-
SAE - Secretaria de Assuntos Estratégicos da tal das florestas nacionais. Quanto se pretende lici-
Presidência da República, denuncia tais empresas de tar? Qual o limite total dessas licitações? Em que
contrabando, extração ilegal, falsificação de guias de . prazo se pretende desenvolver o manejo com as ex-
importação e compra irregular de áreas de florestas, plotações? Existe~ justaposições entre as florestas
fazendo um comparativo entre as áreas declaradas Ie- nacionais identificadas e os títulos emitidos pelos
galmente e a quantidade de madeiras que extraem. Estados da Amazônia Legal?

Segundo a própria SAE, as empresas estrangei- A expressão ·privatliação das matas· não se
ras processam 30 milhões de IT;letros cúbicos por ano, coaduna à realidade, porque se assemelha a um
cinco vezes mais do que deveriam produzir na área contrato de arrendamento temporário, condicionado
declarada ao Govemo. Informa também que oito des- a uma área determinada e ao que deva ser expio-
sas madeireiras possuem 1,9 milhões de hectares de tado em termos de essências florestais.
florestas, portanto, quatro vezes maior que a declarada Teoricamente, existe uma dicotomia entre o
oficialmente como o total de suas posses. ideal e a prática, onde os arrendamentos se consti-

Mais recentemente, a imprensa divulgou que o tuem atividades de mão única, isto é, beneficia e
Governo dará início ao sistema de concessões para convém somente e estritamente a uma das partes,
exploração das florestas nacionais, e a manchete de no caso, ao arrendatário.
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Cito O exemplo prático do que ocorre na área
agrícola, onde quase sempre o arrendatário explora
a terra retirando o máximo em produção (grão,
carne, leite, etc. etc.) e investindo ou deixando o
mínimo (correção, adubação, melhoramentos, etc.
etc.).

Daí, é fácil concluir que a atividade de explo
tação florestal, beneficiará na maioria das vezes os
participantes das licitaç~s, e os benefícios ao Gov
erno serão incertos ou duvidosos e devastador ao
meio ambiente.

Poder-se-ia perguntar tali'lb~m qual o grau de
envolvimento ou comprometimento dos licitantes em
relação às normas preservacionistas e ao meio am
biente. E o controle, conjuntamente à fiscalização,
seriam eficazes?

Não há como negar que as trilhas, picadas ou
estradas de acesso e retirada das toras, irão estimular
processos de invasões.. e piratarias permanentes, até
mesmo acesso aos garimpeiros que, como nômades,
permeiam florestas à procura do ·ouro maldito·.

A princípio, considero a cautela o melhor
caminho para uma iniciativa que envolva aspectos
tão distintos, acompanhando, fiscalizando, moni
torando e avaliando os resultados por um período de
dois a cinco anos para, então, apreciar a validade ou
não da sua continuidade.

No tocante aos documentos elaborados pela
Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência
da República, em relação às madeireiras estrangei
ras que não cumprem os dispositivos legais, é pre
ciso urgenciar a divulgação para apuração das ir
regularidades, evitando práticas danosas às reser
vas florestais. O IBAMA, em outra auditoria levanta
dados preocupantes registrando que as madeireiras
asiáticas controlam no Amazonas 4,5 milhões de
hectares, boa parte dos quais compradas ao preço
irrisório de R$ 3,00 o hectare.

Somente através desses relatórios temos con
dições de somar esforços quanto ao fortalecimento
da infra-estrutura organizacional e financeira do
próprio IBAMA, para capacitá-lo. ao cumprimento de
suas funções normativas e legais.

Corno está, a devastação de nossas matas corre
alto risco, podendo acontecer mais um motivo para o
Primeiro Mundo propor, mais uma vez, em organismos
intemacioOOlií, a internacionalização da Amazônia.

Devemos hoje tomar medidas preventivas para
não senncs responsabilizados unilateralmente pelo
amanhã.

Sr. Presidente, gostaria que esse nosso pro
nunciamento fosse divulgado no programa A Voz do
Brasil.

O SR. OSMÂNIO PEREIRA (PSDB - MG. Pre
nuncia os seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs: Deputados, o Presidente Fernando Henriql,le
Cardoso e o Ministro Carlos Albuquerque, da Saúde,
lançaram hoje, em Uberlândia, Minas Gerais, o man
ual'~O Consórcio e a Gestão Municipal de Saúde·,
Com a públiêação, espera-se atender à crescente
demanda, especialmente dos Municípios, por es
clarecimentos e orientações sobre a organização, o
funcionamento e a situação dos consórcios de
saúde. ·Para aumentar os recursos escassos da
Saúde, os consórcios são uma das melhores. alter
nativas· - afirmou o Presidente Fernando Henrique
Cardoso, Segundo o Ministro, o rnanual dos consór
cios é um documento singelo simples, como devem
ser os fatos e as coisas eficientes.

Dividir custos para ampliar benefícios. Unir
para fortalecer. Fundamentados nestes princípios,
os consórcios de saúde representam enorme
avanço na melhoria da qualidade - no processo de
descentralização - da saúde pública brasileira.

Diante disso, o Ministério da Saúde decidiu, em
seu Plano de Ações e Metas para 97198, apoiar energi
camente a Associação de Municípios, para que, jl,Jntas,
as pequenas Prefeituras conveniadas, possam re
solver a maioria de seus problemas de saúde.

Solução: atualmente estão em funcionamento
no País 109 consórcios de saúde, com 1.386 Mu
nicípios associados que, ao todo, prestam serviços a
22,6 milhões de pessoas (veja tabela).

Desde os anos 80, a adoção de consórcios
municipais vem sendo discutida como solução para
vários problemas vividos pela Saúde no Brasil. É
difícil imaginar, por exemplo, que todos os Mu
nicípios brasileiros possam ter um hospital completo,
com unidades de ortopedia, cirurgia, pediatria e UTI.

Para Carlos Albuquerque, conscientes dessa
impossibilidade, os Prefeitos partem para asso
ciações com seus cOlegas vizinhos, em buS<',a de re
cursos para resolver questões que afetam a todos,
em graus diferentes, e cujas soluções não surtiriam
efeito se adotadas de fonna isolada. ·0 Govemo vai
estimular cada vez mais esses consórcios", garantiu. O
Ministro ressaltou alnda que não é apenas de recursos
que se faz a gestão pública, mas os recursos p;;'-.' á

Saúde são poucos e precisam ser aumentaoos. -O
Governo pode dar mais (recursos para a saúde), deve
dar mais, mas é preciso saber para quê. Precisamos
nos pef'IJunt::lr sobre os resultados alcançados com os
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recursos disponíveis e adotar projetos de qualidade"
- salientou o Presidente Fernando Henrique Car
doso.

, , Sistemática. Em resumo, os col)SÓrcios intermu
nicipais são uma associação entre Prefeiturâs'para a re
alização de atividades conjuntas referentes à promoção,
proteção e recuperação <:ta saúde da população.

A sisternãtica é simples: cidades vizinhas jun
tam .suas verbas para a saúde e constroem, caso
não haja, um hospital de referência para toda a
região ou centros de especialidades nos Municípios.

Com isso, entre outras conquistas, cidades do
interior com 'i1ienos de 10 mil habitantes passam a
contar com prontos-socorros funcionando 24 horas
por dia e hospitais públicos equipados com aD~rel

hos de última gemção.

Estrutura. O caminho de formação de um consór
cio tâmt>em"nãó'à

r

complicado. A decisão politica de se
unir é -fúndamental. Depois é necessá!ia a autorização
das Câmaras Municipais envoMdas, que deverão
destinar recursos para financiar o consórcio. É preciso
ainda criar um estatuto, registrado em cartório.

De maneira geral, a estrutura do consórcio é
constituída: por um Conselho dos municípios -- com
posto pelos secretários municipais de saúde - que é
o nível máximo de deliberação, responsável pela
condução da política do consórcio; por um Conselho
Fiscal, responsável pelo controle da gestão fi-

nanceira; por uma Secretaria Executiva, responsável
pela implementação das atividades do cons6rcio.

O Ministério da Saúde considera o consórcio
um importante instrumento para a consolidação do
Sistema Único de Saúde. Mas sabe que o processo
de organização de um consórcio não deve ser induz
ido, muito menos apressado. Deve ser uma hiiciativa
dos próprios Prefeitos para se preservar a decisão e
a autonomia dos governos locais.

Durante a cerimônia, o Presidente Fernando
Hemique Cardoso elogiou o crescimento do programa
de Agentes Comunitários de Saúde do País, que hoje
conta çpm 60 mil atendentes espalhados pelo Brasil, e
lembrol,! que a campanha de multivaciLação de 1997
está seMo a mais bem organizada dos últimos anos.

Sr., Presidente, sabemos que os consórcios de
saúde têm sido a grande solução para a racionali
zação dos recursos tecnológicos, médicos e hóspi
talares no Estado de Minas Gerais. E essa experiên
cia já está hoje em mais de dois mil Municípios,
estendendo-se pelo País afora, com o atendimento
de 22,6 milhões de pessoas nesses Municípios.

O manual que acaba de ser lançado pelo Presi
dente da República é um compromisso para estimular a
realização de consórcios em outros Estados brasileiro.

Concluímos, apresentando a tabela abaixo, re
lativa aos consórcios intermunicipais de saúde já ex
istentes.

Posição: outubro de 1997.

Posição: outubro de 1997.

Região/Estado N°de N° de ~. sobre o População %sobre o
Consórcios Municipios Total de cob~rta Total da
Informados Envolvidos Municfpios População

Nordeste 1 10 0,64 94.000 0,21

Paraíba 1 10 5,85 94.00,0 2,79

Sudeste 82 945 61,64 16.256.862 24,23
, I

Espfrito Santo 5 47 66,2 978:545 34,59
."

Minas Gerais 63 725 95,9 10.760.755 64,51

Slo Paulo 14 173 27,68 4.517.562 13,22

Sul 23 405 38,28 5.811.801 24,88



Paraná --, 16 280 75,47 4.496.932 51,26

Rio Grande so 2 51 11,94 520'.000 5,37
Sul ,

Santa Catarina 5 74 28,46 794,87 16,21

Centro-Oeste 3 26 6,07 497.666 ' 4,76

Mato-Grosso 3 2i) 22,03 497,,67 20,92
TOTAL 109 1.386 27,85 22.660.329 14,35

Fonte: Ministério da Saúde

w
~
~

t:/.l

~
~
==l'

"1'0
'JJ-

t::I

§'
o
~

I
g
'JJ

~

~
.8
t:/.l

~
§.
8
g.-\O
\O
-...I



Outubro de 1997 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 31 34785

Fonte: Ministério da Saúde
Dados fomecidos pelas Secretarias Estaduais de
Saúde
População: IBGE

Qbs: Não há consórcio na Região Norte

Peço a V.Exa. que autorize a transcrição nos
Anais da Casa e a divulgação em A Voz do Brasil
deste belo documento, lançado no Triângulo Mineiro.

MANUAL A QUE SE REFERE O ORA
DOR:

O CONSÓRCIO E A GESTÃO MUNICIPAL EM SAÚDE

O Ministério da Saúde, ao definir o Plano de
Ações e Metas Prioritárias para o período 1997198,
estabelece como uma das estratégias essenciais
para a melhoria da qualidade' dos serviços o
estímulo à organização de con$Õrcio\ por considerá
lo um importante instrumento de articOlação entre os
sistemas municipais.

O consórcio também constitui meio eficiente
para o alcance de outra meta pooritária, que é a ha
bilitação de municípios às condições de gestão
descentralizada especialmente a Gestão Plena do
Sistema Municipal de Saúde. Com isso, o Ministério
da Saúde, junto com os gestores estaduais e mu
nicipais, soma esforços para vencer o desafio repre
sentado pela descentralização da gestão, o que cer
tamente permitirá ao município oferecer ações dirigi
das à promoção, proteção e recuperação da saúde
da população.

Essas peculiaridades ficam, mais evidenciadas
ao se verificar uma crescente demanda, especial
mente dos municípios, por esclarecimentos e orien
tações quanto à organização, ao funcionamento e às
situações em que está indicada "a constituição do
consórcio na área da saúde.

Com esta publicação o Ministério atende boa
parte dessa demanda. O seu conteúdo é decorrente
de experiências municipais já existentes e de re
cente oficina de trabalho promovida pela Secretaria
de Políticas de Saúde e de Avaliação, realizada com
a finalidade de reunir subsídios para a elaboração
deste documento.

Destaco, no entanto, que essas orientações
deverão ser objeto de contínuo processo de aper
feiçoamento, considerando que as--Jiversificadas ex
periências em consórcio, aliadas à'$ diferentes reali
dades no País, não permitem a apresentação de um
modelo acabado dessa modalidade de associação
no campo da saúde.

A expectativa é a de que esta. puolicação seja
um instrumento útil, sobretudo para os gestores mu
nicipais, na consolidação do Sistema Único de
Saúde. (SUS). - Carlos César de Albuquerque 
Ministro da Saúde.

1. Aspectos conceituais

Os consórcios administrativos intermunicipais
vêm sendo adotados há décadas, tendo a Consti
tuição de 1937 (artigo 29) disposto sobre o agru
pamento de municípios para administração de
serviços públicos. Entretanto, sOlTlEmte a partir dos
anos 80, com o início do processo de descentrali
zação, essa forma de associação tomou vulto, espe
cialmente na busca de soluções -de problemas
comuns para os municípios.

Consórcio significa, do ponto ele vista jurídico e
etimológico, a união ou associação de dois ou l)1ais
entes da mesma natureza. O consórcio não é um fim
em si mesmo; constitui, sim, um instrumento, um
meio, uma formãpara a resolução de problemas ou
para alcançar objetivos comuns.

Ao expressar um acordo finnado entre mu
nicípios, possibilita aos prefeitos municipais assegu
rar ações e serviços mediante a utilização dos recur
sos materiais e humanos disponíveis. A união
desses recursos produzirá os resuH:ados desejados,
o que não ocorreria se os municípios atuassem iso
ladamente.

A relação de igualdade entre os municípios é a
base do consórcio, preservando, assim, a decisão e
a autonomia dos govemos locais, não admitindo
subordinação hierárquica a um dos parceiros ou à
entidade administradora. Cada consórcio tem carac
terísticas próprias, decorrentes das peculiaridades e
dificuldades, tanto da região quanto do município
consorciado.

Nas áreas de saúde, educação, transporte, in
formática, meio ambiente, agricultura e outras, os
problemas envolvem vários municípios e os seus
governos podem usar o consórcio como instrumento
operacional de grande valia para maior rendimento
de seus esforços, evitando a dispersão de recursos
financeiros, humanos e materiais €! maximizando o
aproveitamento dos recursos municipais.

O consórcio intermunicipal na área da saúde é
visto como uma associação entre municípios para a
realização de atividades conjuntas Ireferentes à pro
moção, proteção e recuperação da saúde de suas
populações. Como iniciativa eminentemente munici
pal, reforça o exercício da gestão conferida consti
tucionalmente aos munidpios no âmbito do Sistema
Único de Saúde (SUS).
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o consórcio está estreitamente relacionado a
cada um dos sistemas municipais, na medida em
que desenvolve ações destinadas a atender necessi
dades das populações destes sistemas. Não pode,
portanto, configurar uma nova instância no âmbito
do estado, intermediária ao município.

Utilizado como instrumento de estímulo ao plane
jamento local e regional em SÇlúde, o consórcio possi
bilita, além disso, a Yia9!.lização· finanCeira de investi
mentos e.contribui para a superação de desafios locais
no processQ de implementação do Sistema.

Para o município de pequeno porte, representa
a possibilidade de oferecer à sua população um
atendimento de maior complexidade. A manutenção
de um hospital, por mais básica que seja, requer
equipamentos, um quadro permanente d~ profission
ais e despesas de c.usteio que sigr:lificam gastar
anualmente, o que foi investido na construção e em
equipamentos.

A implantação e a operacionalização de
serviços de saúde que contemplem integralmente as
demandas de uma população representam, para a
maioria dos municípios, encargos superiores à sua
capacidade financeira. A necessidade de melhoria
na infra-estrutura, a contratação de recursos huma
nos especializados e a aquisição de equipamentos
para oferecer serviços de saúde em todos os níveis
de atenção implicam montante significativo de recur
sos que, quase sempre, não chegam a ser plena
mente utilizados por apenas um município, gerando
aumento de custos operacionais e impossibilitando o
investimento em ações básicas de promoção e pro
teção. Assim, a prestação de serviços de forma re
gionalizada pelos consórcios evitará a sobrecarga do
município na construção de novas unidades, na
aquisição de equipamentos de custos elevados e na
contratação de recursos humanos especializados.

Nas regiões metropolitanas, onde se concen
,tram elevado contingente populacional e recursos
mais complexos para diagnóstico e tratamento, o
consórcio intermunicipal pode ser um instrumento de
otimização da rede disponível, inclusive em relação
à organização da referência, possibilitando melhor
atendimento às necessidades de saúde das popu
lações. Os resultados dessa associação vão gerar
impacto relevante nas condições de saúde, tendo
em vista o alcance social da medida, ou seja: melhor
distribuição dos recursos; possibilidade de beneficiar
maior número de pessoas; e, sobretudo, elevação
do nível de satisfação do usuário.

Na prática, os consórcios têm sido utilizados
para o enfrentamento de problemas de diferentes

naturezas, seja para gerenciar centro regional de
especialidades, seja para viabilizar programa d~

sangue e hemoderivados; suprir necessid.ades de
atendimento de urgência e emergência, atendimento
em maternidades, saúde mental, entre outros; e, até
mesmo, no campo do saneamento, para proteção de
recÍJrsos hídricos e a solução de problemas re
lacionados à destinação de resíduos sólidos.

A prestação de serviços e a implementação de
ações,·de forma consorciada configuram condições
altamente favoráveis para que o município venha a
assumir as responsabilidades pela gestão plena do
seu sistema de saúde. .

É importante observar que todas as ações, em
princípio, 'são passíveis de implementação. por consór
cio; algumas, no entanto, não devem ser Cõnsorciadas,
pela sua natureza e especificidade. Constitui exemplo
evidente a organização da atenção básica, uma re
sporisàbilidade inerente ao poder municipal, que não
deve ser consorciada. Ao município cabe prover esses
serviçoS .de forma exclusiva em seu território. Da
mesma fOrma, o poder de polícia da atividade de
vigilância sánitária não constitui objeto de consórcio.

O Ministério da Saúde considera o cons6rc"lo um
importante \iOstrumento para a consolidação do SUS,
tanto no que diz respeito à gestã() quanto no tocante à
reorientação dO modelo da atenção à S?úde preStada à
população. Assim, mesmo ao buscar essa forma de as
sociação para soIõc1onar questõeS específicas, como ur
gências e eme~I"'ici8s, os gestOres municipais devem
ter como perspectivas a integralidade das ações.

2. Bases legais

No entendimento;.do brilhante jurista Hely
Lopes Meirelles, por meio do~ consórcios ·as munici
palidades reúnem recursos 'financeiros, técnicos e
administrativos que uma só prefeitura não teria' para
executar o empreendimento desejado e de utilidáde
geral para todos •. Ainda conforme esse jurista, os
·consórcios administrativos são· ~cordos firmados
entre entidades estatais, autárquicas ou paraesta
tais, sempre da mesma espécie, para realização de
objetivos de interesse comum dos partícipes·.

Como os municípios, de acordo com o art. 18
da Constituição de 1988, fazem parte da Federação,
gozando da mesma autonomia conferida·à União e
aos Estados, nada poderia impedi-los de celebrar
um consórcio, ainda que a lei orgânica municipal
seja omissa sobre isso.

No âmbito da saúde, a legislação específica do
Sistema Único de Saúde - SUS define que os' con
sórcios intermunicipais podem integrar o Sistema. A
Lei Orgânica da Saúde (Lei nº 8.080, de 19 de
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setembro de 1990), ao dispor sobre a organização,
direção e gestão do Sistema, trata dos consórcios
municipais.

Assim é que em seu art. 10 essa lei especifica:
"os municípios poderão constituir consórcios para de
senvolver, em conjunto, as ações e os serviços de
saúde que lhes correspondam". No § 12 desse mesmo
artigo, resguarda, no entanto, que "aplica-se aos con
sórcios administrativos intermunicipais o princípio çjé
direção única e os respectivos atos constit4tivos dis
porão sobre sua observância". Já no seu art. 18, inciso
111, expressa ainda a. competência municipal para "for
marPJl1Sórcios administrativos intermunicipais".

A lei federal nº 8.142, de 28 de dezembro de
1990, que dispõe sobre" a participação da comuni
dade.na Qestão do SUS e sobre as transferências in
tergdvemari1entais de recursos financeiros oa área
da saúde, explicita também a partiCipação dos mu
nicípios em consórcios. Em seu art. 3.º; § 3º, define
que "os municípios poderão estabQlecer consórcios
para execução de ações e serviçós de saúde, re
manejando, entre si, parcelas d~' r,éCursos...H

A Norma Operacional Básica do SUS - NOB
SUS 01/96, aprovada em novembro de 1996,
mesmo não tratando espÉitlficamente de consórcio
intermunicipal, define em seu objetivo as bases para
a adoção deste instrúmento: "promover o pleno ex
ercício, por parte dó: poder público municipal e do
Distrito Federal, da função de gestor da atenção à
saúde dos seuS munícipes".

A idéia' do consórcio é igualmente reforçada
quando a NOB determina que a "totalidade das
ações e/serviços de atenção à saúde deve ser de
senvolvida em um conjunto de estabelecimentos or
ganiúldos em rede regionalizada e hierarquizada"
que não precisam, obrigatoriamente, ser de pro
priedade da 'prefeitura respectiva, nem ter sede no
território do município. Os estabelecimentos referi
dos podem estar situados em outro município, mas
agregados mediante acordo que pode, perfei
tamente, ser realizado por meio de um consórcio.

Essa articulação intermunicipal tem relação direta
com o papel de gestor estadual, definido na NOB 96,
que é, substancialmente, organizar o Sistema de
Saúde no seu âmbito e disciplinar a referência, a con
tra-referência e a regionalização. A mencionada com
petência tem visibilidade, principalmente, na Pro
gramação Pactuada e Integrada - PPI, discutida e
aprovada na Comissão Intergestores Bipartite.

Por isso, ao decidirem-se pela formação de
consórcio, os g~stores municipais devem estabele
cer a necessária articulação com o gestor estadual,

de forma que as ações e serviços a serem consor
ciadas componham,a PP', o que não exclui, no en
tanto, o pressupostó básico desta forma de atuação:
que é a preservação dà autonomia de cada mu-'
nicípio: Essa autonomia, ria prática, é traduzida na
sua condição de gestor do sistema municipal de
saúde, da qual são inerentes as funções de coorde
nação, ,articulação, negociação, planejamento,
aêompanhamento, çontroie, avaliação e auditoria.

Com esse entendimento e no exercício dessas
funções, o município está apto para lançar mão do
consórcio como in'strumento para a solução de
problemas sanitários que, sozinho, não poderia re
solver, e que são i~portantes para o alcance dos ob
jetivos voltados à promoção, proteção e recuperação
da saúde de sua população.

3. Estruturação e financiamento

3.1. Organização do consórcio

A organizaçãO de um consórcio, entendida como
um processo, não deve ser induzida, nem apressada;
deve ser uma iniciativa dos municípios e preservar a
decisão e a autonomia dos governos locais.

Esse processo inicia-se como a articulação entre
os gestores municipais, tendo por base o pacto e a ne
gociação. Nessa fase, o momento marcante é repre
sentado pela elaboração e aprovação do instrumento
consorciai, que expressa o compromisso dos mu
nicípios e independe de autorização legislativa. Esse
acordo, como instrumento de formalização do consór
cio, deve explicitar: o município-sede do qqnsórcio; a
cíiação de pessoa jurídica administradora do consér
cio, se for o caso; e todos os aspectos e qUéstões pac
tuadas pelos municípios que o integram.

Assim, o instrumento consorciai, conterá, entre
outros, os seguintes elementos:

-objeto;
- duraçã,o,;
- sede e fpro;
- obrigação dos consorciados;
- atribuições e poder do consórcio;
- admissão e exclusão de consorciados;
- sanções por inadimplência;
- alocação de recursos;
- prestação de contas;
- observância das normas do SUS (munici-
pal, estadual e federal);
- controle social;
- definição da necessidade ou não de
criação de pessoa jurídica de direito privado
para gerenciar o consórcio;
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- submissão às nonnas de direito público - a inscrição no cadastro Geral de Con-
(Iicitaçã.o, seleção pública, etc.), se houver tribuintes (CGC); e
pessoa jurídiéa. - a assinatura de decreto abrindo crédito es-

A partir da consolidação do acordo, verifica-se peciaJ para a destinação de recursos ao
a necessidade ou não de criação de pessoa jurídica consórcio no exercício corrente, se for o
para administrar o consórcio. A escolha da pessoa caso (o que já deve estar, conforme referido
jurídica depende da natureza dos serviços e ações anteriormente, previsto na lei autorizadora).
objeto do consórcio, bem assim da necessidade de O'~o é o documento que confere astru-
assumir·obriga~(Õ!!s,.como compra de serviços, con-tUrá ...~ jurídica, no qual' deve estar explici-
tratação de pessoal, etc. A Pessoa jurídica, adotada tado, pOr exemplo:
pelo consórcio, pode ,assumir uma das fonnas pre- - a forma da pessoa jurídica (associação ou
vistas no Código Civil. . sociedade civil);

No caso do consórcio, o que se pretende é - o objeto;
ter uma administradora, sendo mais adequado, - a sede;
então, instituir uma sociedade civil sem fins lu- - a duração (determinada ou indetermi-
crativos. Na área da saúde, embora essa enti- nada);
dade seja de direito privado, é instituída e man- - regime de pessoal (CLT);
tida por entes públicos. Por isso, é importante - os órgãos de deliberação e gestão (Con-
lembrar que, Elm determinados casos, as normas SEAho de Municípios, Secretaria Executiva,
do direito público prevalecerão sobre as do dire- etc.);
ito privado. São exemplos: a prestação de con- - o órgão fiscal (Conselho FISC8I);
tas;- a .realização de prova seletiva para ad- - os municípios consorciados;
missão de pessoal (CLT); a licitação; a acumu- -à admissão e a exclusão de municípios;
ração de cargos públicos, etc. - o patrimônio e as rendas;

•Na maioria das vezes, os consórcios em - a extinção do consórcio e a repartição do
saúde têm sido constituídos sob a forma de so- patrimônio.
ciedade civil sem fins lucrativos e, conseqüente- Não cabe à pessoa jurídica administradora do
mente, de interesse público. Nesse caso, faz-se consórcio decidir sobre questões de referência e
necessário que cada município integrante do con- contra-referência. Essa negociação é sempre feita
sórcio solicite, junto ao respectivo Poder Legisla- entre gestores municipais na Comissão Interges-
tivo, autorização para participar de pessoa jurídica, tores Bipartite. Tampouco cabe a essa pessoa
que se expressa mediante lei específica, na qual jurídica negociar diretamente a prestação de
deve estar explicitada, também, a destinação de serviços a terceiros.
recursos. Para o município-sede da pessoa É importante destacar que, desde o início do
jurídica, a lei autorizadora deve, ainda, declarar processo de organização do consórcio até sua for-
que esta pessoa é de utilidade pública. malização e implementação de ações, deve ser es-

A partir dl3ssa lei são providenciadas: tabelecida e observada urna perfeitâ consonância
_ a aprovação do estatuto do consórcio em com os principios e diretrizes do SUS. Com relação

às diretrizes, é preciso garantir:
assembléia geral dos municipios consor- _ a .adescentralização com direção única em
ciados e o conseqüent~ registro no cartório cada esfera de governo-;
competente, após o que a pessoa jurídica
adquim personalidade jurídica, obtendo, as- - o -atendilJlEH1lO integral, com prioridades
sim, o seu registro de.nascimento (encer- para as atMdades preventivas, sem prejuízo

dos éetviços assistenciais-; e
rado I) consórcio, dissolve-se a pessoa _ a -participaça-o da comunidade-.
jurídica);

Vinculados às diretrizes, integram-se os
- a ata da assembléia de aprovação do es- princípios do SUS que configuram o direito da popú-
tatuto, na qual devem constar os dirigentes !ação à saúde: acesso universal e equânime a
escolhidos do consórcio e estar mencionada serviços e ações de promoção, proteção e recu-
a lei autorizadora de cada municipio; peração da saúde.
- a publicação no Diário OfIciai compa- A observância às diretrizes e aos princípios do
tente; SUS e a preservação da autonomia municipal per-
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mitem a identifieação das características básicas
que devem nortear o· funcionamento do consórcio
em saúde, quais sejam:

- é um dos instrumentos de descentrali
zação de políticas, visto que viabiliza a oper
acionalizaçã.o das ações decorrentes destas
políticas, por parte do gestor municipal;
- é um dos instrumentos de articulação das
políticas loéo-regionais:

• ao promover a integração de diferentes
municípios com realidades semelhantes,
mas que têm, sem dúvida, as suas pecu
liaridades;
• ao mobilizar outros municípios que não

integram o consórcio, mas que são influ
enciados na busca de soluções para
problemas da mesma natureza:
é uma associação de caráter suprapar

tidário. congregando pessoas de diferente
ideologias e partido em tomo de interesses
comuns em saúde;
- é uma forma de organização' sem fins lu
crativos, cujos objetivos são de interesse e
benefício públicos;
- é um estimulador permanente da organi
zação das ações e serviços de saúde de re
sponsabilidade dos municípios, por congre
gar gestores de vários municípios;
- é uma iniciativa que viSft ao interesse
coletivo e que, por conseqüência, supera o
individual.

Considerando essas características, é impor
tante frisar, por outro lado, o que não constituiatribu
tos do consórcio:

- não é gestor de nenhum Sistema Munici
pal de Saúde;
- não é um centralizador de recursos;
- não interfere na autonomia municipal;
- não substitui as responsabilidades e com-
petências dogestor estadual.

3.2. Estrutura do consórcio

A estrutura de um consórcio deve ser ágil e,
portanto, montada de forma simplificada, leve e des
burocratizada, principalmente por se tratar de um in
strumeento, e não de uma nova instância. A admin
istração de um consórcio deve observar a condição
de igualdade entre os parceiros.

A partir das experiêencias de consórcios em
saúde, pode ser caracterizada, de maneira geral, a
seguinte estrutura administrativa:

- com um Conselho de Municípios - em
geral composto pelos Secretários de saúde,

representando os municípios - que é o nível
. máximo de deliberação, responsável pela

condução da política do consórcio; .
- com um Conselho Fiscal, responsável pelo
controle da gestão financeira do consórcio; e
- com uma Secretaria Executiva ou de Co
ordenação, responsáve' pela implementação
das ações, cujo coordenador é indiéado pelo
Conselho de Municípios.

Para desenvolver suas funções, o consórcio
necessita de equipes técnica e administrativa, com
postas por recursos humanos oriundos dos mu
nicípios integrantes ou contratados mediante se
leÇãq,pública, sob o regime da CLT.

f:. participação da comunidade, seja na formu
la9ão de propostas e apresentação de reivindi
caçõe~ seja no exercício do controle social, deve ser
exercida por intermédio dos próprios Conselhos de
Saúde dos municípios integrantes do consórcio:

Além dessa forma institiJcionalizada de partici
pação social, é importante dar ampla divulgação das
ações e atos realizados pelos consórcios: a população
deve ser permanentemente informada, até porque o
seu objeto é o interesse público. Além da comunicação
legalmente requerida, feita por intermédio dos veículos
oficiais, devem ser utilizados os diferentes e diversifi
cados meios acessíveis às comunidades.

Em relação ao consórcio, os Conselhos de Saúde
cU"1lrirão o seu pápel de agente fiscalizador da ex
ecução das açõeS e seJViços de saúde contidos no
Plano Municipal de Saúde, inclusive os realizados medi
ante consórcio. Caso o Plano não explicite as ações e
serviços consorciadas, é necessário providenciar um
adendo que permita aos Conselhos exercerem o papel,
que lhes é próprio. Por outro lado, para viabilizar o
acompanhamento e avaliação, os resultados al
cançados pelas ações e serviços consorciados devem
figurar no respectivo Relatório de Gestão dos municípios
participantes.

As atividades desenvolvidas pelo consórcio de
vem compor um plano de trabalho específico que, da
mesma forma, integrará a Programação Pactuada e
Integrada - PPI do ~stado e, em conseqüência, ser
objeto de apreciação no âmbito da Comissão Inter
gestores Bipartite. Essa dinâmica, indispensável à
harmonização, integração e modemização do SUS,
favorece não só a potencialização dos recursos dis
poníveis como também dá cumprimento ao modelo
de gestão adotado para o Sistema.

Na prática, váriós consórcios em saúde vêem
organizando o Conselho Fiscal com membros oriun
.dos- das Câmaras de Vereadores ou dos Conselhos
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de Saúde dos municípios respectivos. Essa medida
é corisidérada· imprópria, do.pOnto de vista jurídico,
podéndo, inclusive, vir a ser impugnada.

O Conselho Fiscal, além de fazer parte elas
exigências decorrentes da criação·da pessoa jurídica,
é o órgão que fiscaliza internamente o consórcio e,
portanto, não pode ser integrado pelas mesmas pes
soas que autorizam o repasse e a utilização de recur
sos e exercem a fiscalização externa à pessoa jurídica.
Assim, o Conselho Fiscal não deve ser integrado por
pessoas que pertençam ao Poder Legislativ<? ou ao
Poder Judiciário, tendo em vista a independêf,lCia dos
poderes. Conforme está previsto 00 art. 29 da Consti
tuição Federal "são poderes da União, independentes
e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e' o
Judiciário":

O mesmo· efltend.ime.nto, ou .seja,..·.a . .impro
priedade, aplica-se ao estabeleciment0 de conferên
cias e conselhos intermunicipais de saúde, porque
essas iniciativas configuram a criação de novas in
stâncias não previstas na legislação.

O consórcio deve prestar contas de sua gestão
financeira a cada um dos municípios e, se a legis
lação estadual assim o exigir, ao respectivo Tribunal
de Contas. Quanto ao controle e avaliação, aplicam
se aos .consórcios intermunicipais de sa~de as nor
mas do Sistema Naccional de Auditoria previstas em
legislação específica.

3.3. Financiamento do consórcio

No tocante aos recursos federais, o (inancia
mento das ações e serviços objeto do acor~o deve
ser orientado pelas diretrizes definidas na: Lei nº
8.142/90, na qual não está prevista a transferêencia
direta (Fundo-a-Fundo) para consórcio, rnas:sim aos
municípios, estados e Distrito Federal (art. 3Q

, § 39).

Em relação ao Fundo Nacional de Saúde, essa
mesma lei estabelece que os recursos serão alo
cados como "cobertura das ações e serviços de
saúde a serem implementados pelos municípios,
estados e Distrito Federal" (art. 29, inciso IV).
Quando o próprio consórcio for gerente de um esta
belecimento de saúde, receberá recursos na quali
dad~ de prestador. Erp nenhuma hipótese pode
ocorrer duplo pagamento de um ~erviço prestado, no
caso, para a Prefeitura Municipal e para o consórcid.
O Ministério da Saúde, mediante convênio, poderá
repassar recursos para investimento em bens ad
ministrados pelo consórcio.

Em linhas gerais, os recursos para o financia
mentodas atividades do consórcio, da mesma forma
que ocorre em relação às demais ações de saúde,
devem ser, conforme estabelece o art. 195 da Con-

stituição, oriundos da seguridade social "financiada
por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos
termos da lei, mediante !8CUrsDS provenientes dos
orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municcípios..... Assim, esse financiamento é ori{;j
nada:

- doTesouro.municipal;
- da Secretaria de Saúde do Estado;
- do Ministério da Saúde;
..., de doações, aplicações, convênios e acor
dos decorrentes de parcerias com insti
tuições públicas e privadas.
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agropecuária, conseqüência de um passado não
muito distante, quando vivenciava-se a avassaladora
e impiedosa inflação que a devorava, menos é,
claro, os especuladores, tendo seus índices 
84.02% - alcançado os/páramos do Himalaia.

Com a instituição de uma nova política
econômica e o advento do Real o cooperativismo
vem se adequando à esta. realidadJil. Nosso- posi
cionamento tem sido~,çlaro, eis que enaltecemos,
reverenciando o princípio constitucional da ci
dadania: O_cooperativismo acumula uma experiência
pretérita invejável, legada a mais de 6 mil anos A.C.,
quando o Código de Manu, através de seu art. 204,
consagrava o retomo, princípio inserido em nossa
atual doutrina,

Antes de Rochedalle, tivemos na América
Meridional, entre os séculos XVI e XVII, em pleno
desenvolvimento, o pré-eooperativismo implaritado
pelos jesuítas, onde o sistema .organizacional se fun
damentava no Evangelho-de Cristo·e o administra
tivo era sustentado por duas vigas mestras, uma, a
solidariedade e a outra, a propriedade coletiva. O
poder da administração advinha da reunião dos ca
ciques os quais recebiam a outorga dos lnelos em
reuniões prévias realizadas nas aldeias. Ao que tudo
indica, conforme esclarece em trabalho de pesquisa,
o constitucionalista e Magistrado RUY RUBENS
RUCHEl, não só se exercitava a democracia como
se praticava o parlamentarismo. ,

Os indígenas ascendiam, essencialmente, por
seus valores e méritos pessoais.

Imperava, nas reduções, a fraternidade, a
douçura e a paz. A consciência substituía a lei.
Vivenciou-se, na realidade, o mais belo 'pré-eoopera
tivismo na América.

Por isso, temos um compromisso com a
história da solidariedade e o cooperativismo pátrio
não irá desmerecer os seus antepassados.

Temos presente, na memória, o destemor do
líder índio Sepé Tiara1u, quando, na época, se insur
giu contra os invasores, advertindo oé dominadores
e exploradores com seu grito de guerra: REsta terra
tem dono'R

A responsabilidade do sistema brasileiro as
sume agora uma nova dimensão, eis que mostra sua
maturidade, quando os destinos 'do cooperativismo
mundial da ALIANÇA COOPERATIVISTA INTERNA
CIONAL - ACI - conta com a presença, na sua
presidência, do incontestável e grande líder
brasileiro, Dr. ROBERTO RODRIGUES.

O cooperativismo acumula uma invejável ex
periência milenar.

Navegamos muitas vezes à deriva em mar en
capelado e revolto sob brumas da incerteza, quando
muitas de nossas organizações sob a égide da in
flação soçobraram.

A imprevisioilidade da economia, antes do
Real, foi catastrófica, muito mais'pelo efeito sísmico
do crash. O terremoto havido nas Bolsas de Hong
Kong, Wall Sreet, Amstemdan, levando de roldão
grandes conglomerados do mundo globalizado não
atormentará o cooperativismo, pois sabemos col")tor
nar os EI Niiio que devem emergir da instabilidade
econômica Internacic.'nal .

Sabemos conviver com crises. O XI CON
GRESSO BRASilEIRO de COOPERATIVISMO se
reunirá numa excepcional oportunidade quando,
exatamente, o horizonte nos mostra, as cores de
safiadoras que nos aguardam.

Temos alternativas para superar quaisquer de
sequillbiios.

O cpoperativismo é solução e não o problema.
Todos os ramos do cooperativistnó nacional estarão,
reunidos neste significativo evento da solidariedade
nacional.

Estarell)os juntos no XI CONGRESSO
BRASilEIRO de CooperativisfllO, sem falso triunfal
ismo, mostrar-~e-á a Nação que () :cooperativismo
tem capacidade,,~m todos os segmentos que-repre
senta, de apontar q caminho do desenvolvimento
econômico e sooial' dÇ> País, tangenciando todas as
ameaças de cris~ qué já tem arruinado conglomera
dos do mundo global da .atuali&ade.

Faço este registro." Sr... PRESIDENTE e Srs.
DEPUTADOS, não ,só como. colega de Vossas Ex
celências nesta augusta e respeitável Casa dos no
bres representantes Ido povo' brasileiro, mas" tomo
Presidente da ORGANIZAÇÃO das COOPERATI
VAS BRASilEIRAS que tenho a honra de presidir,
ao tempo em que formalizo um convite a todos os
Srs. Deputados para que nos prestigiem com suas
distinguidas presenças.

O SR. ÁLVARO GAUDêNCIO NETO (PFl-PB.
Pronuncia o seguinte discurso) - Sr.' Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, a evolução dos acon
tecimentos no mercado financeiro gera inquietação
no mundo inteiro.

No dia de ontem, apesar de todos os esforços
das autoridades brasileiras, nossas bolsas Ii.deraram
o movimento de queda em todo o mundo. A bolsa
paulista foi a que registrou a maior queda nos preços
dos títulos negociados, caindo mais de 6%, somente
no pregão de ontem.
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As explicações dos analistas para o fenômeno
são as mais diversas. Vão desde aquelas que enfQ
cam a questão por via da insegurança gerada nos
mercados financeiros dos países emergentes, onde
nos incluímos, passando pela sede insaciável dos
especuladores internacionais, até a explicações
mais el~boradas que focalizam o problema da queda
de nossas bolsas como decorrente da necessidade
dos investidores internacionais de venderem os títu
los aqui adquiridos, para fazer dinheiro tfcobrirem 05
prejuízos que tiveram nas bolsas da Ásia

Esta última êxplicação me parece mais factível.
Pois não existe o ataque especulativo deliberado
contra nossas bolsas. O-que há é o retomo de capi
tais intemaeionais aos seus países de origem, para
cobertura dos prejuízos que esses investidores lo
graram em outras praças. Mas- apenas saber das
causas deste problema não o resolve É preciso a
ação. enérgica do Banco Central, que efetivamente
vem atuando com competência no enfrentamento
desse verdadeiro terremoto nas bo!sas de valores.

Como já afirmei ontem;-.não era meu desejo
abordar essa questão, por considerá-Ia árida e de in
teresse restrito. No entantQ, os efeitos dessa crise
atingirão a todos, como .de fato já atingiram. Pois os
juros já subiram e o Brasil já perdeu mais de 5 bil
hões de dólares de, .reservas e o País inteiro está
com a respiração suspensa aguardando 05 próximos
passos do mercado financeiro.

Tenho confiança em que o Governo saberá se
conduzir nesta tormenta, minimizando seus efeitos,
principalmente sobre o nível de empregos, não per
mitindo que a recessão aumente o desemprego en
tre nos.

Era o que tinha a dizer.
O SR. MARCUS VICENTE (PSDB-ES. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presid~nte, Sras. e
Srs. Deputados, que o Real mudou a cara do Brasil,
não há dúvida. Mudou muito a vida de muitos e
talvez ainda pouco a vida de poucos, mas que
mudou, mudou. Claro que ainda não viyernos uma
situação ideal, pelo simples fato de Que em adminis
tração pública não existem toques de mágica nem
milagres. Os desejos de mudança são urgentes,
devido ao acúmulo de iniciativas equivocadas do
passado, mas os passos de quem quer acertar tem
que ser lentos e seguros.

O Brasil do Real ainda é um menino, tem a ca
beça cheia de vitalidade e certezas, e uma conduta
exemplar de gente grande e responsável. Caminha
alegre e confiante, com a vantagem de ter o amparo
de uma nação inteira, que agora tem orgulho de ser

brasileira O País gigante aposta nessa força jovem
que nasceu de Uma aspiração legítima de um povo
conhecido aqui dentro e lá fora como sinônimo da
ésperança. Este País tem vocação para a felicidade,
não se dobra diante da dificuldade, que nada mais é
do que uma pau'sa entre duas felicidades.

O Real permitiu ao brasileiro pobre o acesso a
bens de consumo que até então ele se contentava
em ver nas vitrines das lojas ou nas novelas de tele
visão. A redução ~as alíquotas de importação permi
tiu a qualquer assal~riado ter um produto importado
em casa, a preço. acessível. A deflação, que era um
processo até ent~o presente nos livros de economia
pode ser observàaa em alguns setores. Os preços
caíram sim, as facilidades de compra aumentaram e
a estabilidade da moeda deu ao consumidor a opor
tunidade de planejar seus gastos.

O frango, que foi a vedete do primeiro ano do
Plano Real, custava na época 1,35 o quilo. Caiu
para 1 real e hoje teve uma pequena recuperação
que elevou o preço para 1,20. De qualquer forma,
abaixo do preço àntigo. Dirão os pessimistas: "mas a
cesta básica teve uma elevação". De fato, houve
uma pequena elevação mas motivada por uma si
tuação de momento. O arroz, o óleo e o açúcar, que
são os principais produtos da cesta básica, estão no
período da entressafra. A pequena elevação verifi
cada agora por falta da escassez da oferta, vai se
estabilizar no início do ano.

Perguntarão ainda os pessimistas: os juros sat
isfazem o mercado? Claro que não. Se o'Real trouxe
a possibilidade do planejamento tanto para os em
presários quanto para o restante da população, sofre
hoje com o desconforto das taxas de juros, que de
finitivamente não representam uma situação ideal.
Precisa mudar? Claro que precisa, e vai mudar.

O Governo tem consciência de que uma taxa
de juro de 29% ao ano é algo que preocupa e de
certa forma engqssa o setor produtivo. O mercado
tem que ser financiado para crescer. Em países com
a economia já consolidada, as empresas' devem
duas ou três vezes o seu capital. No Brasil, isso se
ria um suicídio. A indústria brasileira é uma das
menos endividadas do mundo, simplesmente porque
vive assustada com a conta que vai ter que pagar
para crescer e gerar desenvolvimento.

O Governo sabe que a vocação do País é
crescer 7% ao ano, contra os 3% de agora, se não
alcançamos ainda a meta é certamente por causa
das taxas çfe juros, mas caminhamos na direção do
crescimento sonhado e possível. Mudança de ver
dade não se faz da noite para o dia e multo menos
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com discurso pelítico. Esse Governo pensa grande e
já demonstrou que é dado também a grandes resul
tados.

A Oposição, que não tem compromisso com
resultados, costuma alfinetar o Real alegando que o
desemprego tem a ver com a falta de crescimento
do País, como se desenvolvimento fosse passe de
mágica e não uma conquista diária e persistente,
cheia de' percalços,.O que está acontecendo aqui
com relação ao· desemprego, está ocorrendo no
mundo inteiro, motivado pelo avanço tecnológico e a
globalização. O resto é 'caça de palanque, muito
comum em ano pré-eleitoral.

O juro é um ajuste que precisa ser feito, não
resta a menor dúvida, mas existem dois méritos que
nenhum pessimista consegue tir;:lr do Real. O plane
jamento que veio com a estabilidade da moeda
acabou com a cultura do "achismo". Antes o em
presário se conduzia da forma mais amadora
possível. Era comum ouvir coisas do tipo: "eu acho
que tive lucro este mês ou, pelo que eu pude de
dwzir" e por aí afora. Hoje é possível planejar
ações. e antecipar resultados, o mesmo acontecendo
com o orçamento doméstico.

. O outro ganho que o brasileiro teve com o Real
e que costuma ficar fora das análises econômicas, é
de- ordem emocional. Temos hoje, indistintamente,
orgulho de fazer parte de uma nação gigante que
tem a felicidade de caminhar no rumo certo. Vo~a

mos a sonhar, a planejar no.sso futuro. Resgatamos
a alegria que é nosso diferencial no mundo inteiro.
Gostamos de cerveja, samba e carnaval, por que
não? Mas inegavelmente temos uma capacidade in
vejável para recomeçar do zero, trabalhar duro e su
perar nossos limites. O Real lavou a alma do
brasileir~, ergueu a cabeça de um povo que nasceu
para sonhar e realizar. Recuperamos, enfim, a digni
dade de nossas cores e o orgulho de sermos um
país gigante com um coração de menino.

Outro assunto.
Sr. Presidente, eu sou um homem do interior

do Espírito Santo com muito orgulho de minhas
raízes. Sei que este não é o fórum adequado para
falar de sensações e sentimentos. Estamos habi-'
tuados a discursar apenas sobre grandes assuntos,
questões políticas e eoonômicas de interesse na
cional. Aqui talvez não tenha lugar para a simplici
dade, para as pequenas emoções, que são na ver
dade o alimento da alma Mesmo assim, quero regis
trar aqui um momento de muita felicidade que eu vivi
neste fim de semana na minha terra, Ibiraçu. Os
jovens vêm sendo alvo de muitos questionamentos.

Fala-se em juventude perdida, juventude drogada,
juventude suicida. A mídia dá tantos exemplos de
desajuste que a gente acaba tendo saudade do
tempo em que juventude só significava alegria, pro
tes!o legítimo e transformação social. A aversão pela
injustiça consolidou no jovem uma imagem de
agente da mudança. Seria uma imagem do pas
sado?

Com muita alegria eu constatei num encontro
de jovens cristãos do norte do Espírito Santo que
essa imagem é presente, permanece viva. Diante de
mais de quatro mil jovens de Aracruz, Coqueiral,
João Neiva, Rio Bananal, Unhares e Sooretana, eu
pude ver que a força jovem é um alento para esses
dias atuais tão conturbados e com uma vantàgem: o
jovem de hoje descobriu sua força interior, caminha
com Deus e tem portanto uma força maior. O ideal
de luta é o mesmo de antigamente. A capacidade de
promover a transformação social é que cresceu com
essa maravilhosa par~.ria com o mundo espiritual.
Mais uma vez o jovem se coloca na vanguarda, se
propondo a mudar a cultura materialista que infe
lizmente ainda domina grande parte do mundo.
Esses jovens, orientados por Dom Geraldo Lírio Ro
cha e o Padre Sinval, e outros milhares que existem
por esse Brasil afora, mostram diariamente com as
ações que tesouro de verdade só se constrói no céu
sendo gente de verdade na terra. O poder jovem já
deu o alerta: é preciso abrir o coração, sair de si e
enxergar o outro, porque Deus está onde a gente
não imagina que possa encontrá-lo.

O SR. PAULO PAIM (BlocoIPT-RS. Pronuncia
o seguinte discurso) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, quarta-feira próxima, dia 5 de novembro,
será um dia marcante na História do Brasil. As 14:30
horas será. instalada, no Plenário 14 do Anexo 11, a
Comissão Especial que analisará à: proposta de
emenda constitucional - PEC n° 231-A/95 - que re
duz a jomada de trabàlho para 40 horas semanais.

Nós ápresentamos esta emenda, juntamente
com o Deputado Inácio Arruda, com o objetivo de
atender a uma demanda histórica e de fázer justiça a
todos os trabalhadores do Brasil .

No momento que o mundo é submetido à tãe
fijlada quanto I polêmica "globalização", os setores
dominantes de nossa economia insistem em dar um
tratamento feudal e escravagista à forca de trabalho
de nosso País.

Quando se trata de implantar tecnologias ex
cludentes, quando se trata de buscar um "Estado
mínimo", quando se trata de privatizar e efetuar
grandes negociatas, digo, "negócios· com o pa-
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trimônio público, empresanos, burocratas e tecno
cratas -modernosos mesmo alguns intelectuais se
tornam ferrenhos defensores da "globalização·.

No entanto, quando falamos em obter conquis
tas'para os trabalhadores, que há muito são uma re
alidade cotidiana no.s principais países' industriali
zados e em muito dos países que agora são

'chamados de ·emergentes·, a gritaria é geral. O fu
ror em defesa'dá' tão propalada quanto inexistente
·I~erdade de mercado· chega a ser espumante e ir
racional. Vejam o exemplo das bolsas de valores e
do sistema financeiro. Nesta semana o Governo não
hesitou em intervir diretamente no mercado de capi
tais para evit1;lJ a quebra generalizada fuga de capi
tal, da mesma maneira que" apoiou o sistema
bancário com mais de 20 bilhões de reais.

Voltando ao~tema, quando falamos da 'seguri
dade social, de salários digno e justos e de uma jor
nada decente.~ trabalho, o coro histérico dos de
fensores da liberdade de exploração dos trabal
hadores se faz ouvir.

.Através dos protestos contra a suposta ele
vação de custos e perdas de competitividade dos
produtos brasileiros eles querem dizer. "queremos a
globalização em tudo aquilo que ela nos favorece,
mas nunca pensamos em tratar os trabalhadores
brasileiros de forma idêntica a como são tratados os
trabalhadores franceses, suecos, norte-americanos,
espanhóis, etc Queremos que os trabalhadores'
brasileiros sejam, no máximo, como são os chine
ses, africanos e latino-americanos·. Assim pensam
estes defensores do neoliberalismo.

Para eles, os direitos dos trabalhadores vêm
depois de tudo. Vêm depois do,s custos, depois dos
lucros e do investimento. Como nos velhos tempos,
primeiro pedem sacrifícios para os trabalhadores em
troca de promessa~ de uma futura vida melhor que
nunca chega. O I único que chega é uma aposen
tadoria miserável e sem futuro.

Só para exemplificar, o Brasil que hoje participa
da dinâmica da :especulação internacional das bol
sas, da quebradeira generalizada da globalização, é
o segundo receptor de capitais externos, entre os
países ·emergentes·, só perdendo para a China; é o
país de pior distribuição de renda em todo o mundo;
é o país que tem um dos piores salários mínimos,
talvez seja o pior da América Latina; é um dos
países em que mais se trabalha, praticando a jor
nada de 44 horas semanais quando a norma
mundial é a jornada de 40 horas e a tendência geral
é de diminuição. França e Itália estão programando
a redução da jornada para 35 horas de trabalho,

tendência que deve ser seguida pela Inglaterra e de
mais países desenvolvidos.

Outro argumento decisivo para a redução da
jornada é o aumento da produtividade e do desem
prego. De 1990 a 1997 a produtividade da indústria
brasileira aumentou 66%. Este período corresponde
à implantação da jornada de 44 horas semanais.
Uma posterior redução de 4 horas de trabalho, como
a pretendida agora, simplesmente significaria a apro
priação pelo conjunto dos trabalhadores de parte
mínima do incremento da produtividade alcançada
pelos empresários.

Temos a convicção total de que a questão da
jomad,? de trabalho vai ter que ser tratada pelos em
presári,bs e autoridades brasileiras. A jornada de 40
horas ésó o começo. A globalização, a modernidade
e foda a sofisticação tecnológica vão levar o tra
balho, necessariamente, a novas formas de organi
zação. Nelas, os trabalhadores seguramente' vão
cumprir o seu papel e defender melhores condições
de trabalho e de vida para todos. Nesta luta eles
sempre contarão com nosso apoio.

Era o que tinha a dizer.
O SR. JOSÉ SANTANA DE VASCONCE~

LOS (PFL-MG. Pronuncia os seguinte discurso.) Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é absolu
tamente inadmissível que, malgrado as indiscutíveis
conquistás econômicas recentes e a estabilidade de
que, hoje, justificadámente, nos gabamos, e que te
riam permitido um planejamento mais consistente de
políticas na área, a' saúde pública no Brasil esteja
vivendo o descalabro que, perplexos, presenciamos.

O espetáculo que nos oferece a rede pública
de hospitais é deprimente, vergonhoso. Como tem
sido profusamente alardeado pelos meios de comu
nicação, faltam leitos, há dramática carência de va
gas nas UTls e criminosa insuficiência de medi
camentos. Doenças ,que, há muito, vinham sendo
mantidas sob controle, voltam a atormentar o nosso
povo. São surtos de sarampo e meningite; a tubercu
lose ameaça e há indícios de que a poliomielite não
tardará a atacar; assu~ta-nos a hepatite B.

Não há como aceitar que se esteja su
cateando, com tanta displicência, a saúdé' pública
em nosso País. Vem ela definhando ao longo dos
anos e, se nunca fqi motivo de orgulho, jamais foi
causadora de tamanha vergonha.

Que se lhe destinem recursos generosos e que
sejam priorizadas as ações empreendidas pelo Min
istério da Saúde são medidas das quais não dis
corda nenhum brasileiro consciente. Defendemos to-
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dos a absoluta necessidade da manutenção das
campanhas·de. combate às endemias e epic;Jemias
estruturais.

Não discordamos, obviamente, de que a
inadiável busca pelo equilíbrio orçamentário;: que se
impõe seja empreendida com determinação pelo
Governo, implica, numa das pontas, a contenção de
gastos. Mas. há, como bem sabemos, Sras, e Srs.
Deputados, gastos e gastos. E, certamente, o que
se despende com a saúde são daqueles que não
admitem, no momento, restrições. Economias nessa
área, que cortam, hoje, pequena fração de ctespesa,
gerarão gastos futuros muito maiores.

Assim entende o povo brasileiro, tanto que
aceitou bem a cobrança da CPMF que lhe surgiu
como um sinal de esperança para uma ãres·'tunda
mental para o selfbeTll--estar. FrustraralJT-s8'j-no-en
tanto, suas esperanças.

Como bem alertou o Dr. Antonio Ermírio -de
Moraes, tornando como base a sua experiência na
Beneficência Portuguesa, a cobrança desse novo
tributo não trouxe, de'maneira alguma, os benefícios
que previam os seús propositores.

Cogita-se, agora, de sua prorrogação. Ora,
Sras. _e Srs. Deputados, se nulos foram os resul
tados desde que sua cobrança ·foi institu'ída, não há
por que acreditar venha a ser diferente desta vez.
Atente-se, também, para o fato de que, proposta
como uma simples injeção de recursos adiCionais, a
CPMF está-se tornando parte expressiva dbs recur
sos para a Saúde. Do total de R$ 19,1 bilhões pre
vistos para a área no orçamento federal para 1998,
R$ 6,6 bilhões, quase 35%, virão dessa taxa.
Aprovado para gerar verbas suplementares, esse
tributo vem sendo utilizado, na verdade, como sub
stitutivo para verbas orçamentárias.

Com efeito, se fossem destinados, para 1998,
os mesmos R$ 14,85 bilhões gastos em 1996, an
tes, portanto, da implantação .da Contribuição Pro
visória sobre Movimentação Financeira, a verba fed
eral para a saúde chegaria a R$ 23,15 bilhões, já
que à dotação-orçamentária se somariam R$ 8,3 bil
hões, que é o que se estima recolher com a co
brança da CPMF, contando-se, ainda, com os 20%
que são destinados ao Fundo de Estabilização Fi
nanceira. Seriam, pois, mais de R$ 4 bilhões acima
do que está previsto.

Sras. e Srs. Deputados, cqstuma,;,se alegar ser
insignificante a taxa da CPMF 0~20%.em cada tran
sação financeira, mas·o fato é que, ainda assim, rep
resenta mais um ônus a pesar sobre o povo

brasileiro, em especial sobre a nossa classe média,
já tão onerada.

Estamos absolutam~nte convencidos, Sras. e
Srs. Deputados, de que,'antes de propor a prorro
gação da CPMF, o Governo deveria tratar de esta
bele.ceruma política pública mais consistente para a
Saúde. Aliás, ,o trabalho publicado pelo consultor
Eugênio Vilaça Mendes,- da Escola de Saúde Pública
de Minas Gerais, liA Racionalização do Sistema
Único de Saúde", mostra que a relação entre as ver
bas destinadas ao setor e os indicadores de saúde
da população não é tão direta como pode parecer à
primeira vista. Se assim fosse, estaríamos bem mel
hor do que o México, a Colômbia, o Equador, EI Sal
vador e o Paraguai, que destinam menos recursos à
Saúde e, no entanto, têm melhores índices no indi
cador "esperança de vida-anos" ernenores taxas de
mortalidade infantil.

De uma auditoria técnica e financeira, de um
saneamento completo na área e do estabelecimento
de um modelo de saúde, êom a definição clara dos
recursos orçamentários necessários para sua
manutenção continuada é do que, prioritariamente,
carecemos.

Quando a saúde pública passar a ser tratada
.oom seriedade e competência, quando os recursos a
elas destinados deixarem de ser usados como tram
polim eleitoral - como, vergonhosamente fazem tan
tos Secretários de Saúde dos Estados - aí, sim,
poderemos oferecer a todos saúde com dignidade.
Se assim não se fizer, de nada adiantará prolongar
se a vigência da CP~F. Continuará ela a ser tão ine
ficaz quanto o foi no corrente ano.

Era o que tinha a dizer.
O SR. UBIRATAN AGUIAR (PSDB-CE. Pro

nuncia o seguinte discurso) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, o Governador Tasso Jereissati, cuja
militância política vem se caracterizando por uma
larga e lúcida compreensão da' importância adminis
trativa e econômica para o Brasil e sobretudo para o
Ceará, tem demonstrado que a execução de pro
gramas realistas é capaz de promover a prosperi
dade coletiva.

Depois de expandir a economia, incrementada
pela instalação de novas indústrias, de traçar uma
programação educacional prática e operacional, de
alcançar resultados altamente benéficos na área tec
nológica, de impulsionar projetos de irrigação e de
atacar o problema ecológico, através de providên
cias correspondentes às necessidades do setor, eis
que o Governo cearense volta-se agora, com a
mesma disposição, para implantar um programa ro-
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doviário, objetivando a recuperação da malha viária e ciclistas). Para solucionar esses pr~blemas,foi

estadual. concebido o Programa Rodoviário do Estâdo· do
O plano rodoviário· do Ceará, elaborado cui- Ceará -Ceará 11, no sentido de contemplar o-sistema

dadosamente pelo Departamento de Edificações, rodoviário pavimentado estadual de características
Rodovias e Transportes do Estado do Ceará - compatíveis com a sua importante função, no con-
DERT, em parceria com o BID, contará com o apoio texto do desenvolvimento do Estado.
de outras unidades governamentais, tais como o O alvo geral do Programa, Sr. Presidente,
Corpo de Bombeiros, a Fundação IPLANCE, DNER, S~s. e Srs. Deputados, é a duplicação, a pavimen-
a Secretaria da Fazenda,a COHAB, o DETRAN e a tação (convencional e acessos Municipais), a Re-
Polícia Militar, que conveniados com o DERT, pre- 'stauração e a Selagem de rodovias no Estado, com
starão seus serviços de.apoio em cada área especi- o intuito de favorecê-lo com uma infra-estrutura
fiCada nos respectivos convênios. viária que permita a integração entre as regiões

Visando precipuamente à finalidades econômi- norte-sul e leste-oeste, garantindo, assim, o
cas, esse plano, quando terminado, assegurará ao escoamento da produção interpa, bem como de
Ceará rede rodoviária das mais completas e exten- matéria-prima, não só para o parque industrial
sas do País. :Jevo mencionar aqui, em abono dos cearense, mas também, para facilitar a inter-relação
técnicos que irão orientar e dirigir os serviços, o com os Estados vizinhos. Além de viabilizar a inte-
aplauso e a confiança do povo cearense ao conjunto riorização do desenvolvimento, criando base para
de profissionais responsáveis pela execução de um acréscimo socioeconômico, promoverá o acesso
tamanho empreendimento. de alguns Municípios à malha pavimentada do

Com o propósito de dotar o DERT de maior efi- Estado e dará continuidade à atividade de
ciência e produtividade em suas operações, objeti- manutenção das rodovias do Estado.
vando a melhor da qualidade do~ serviços prestados É, igualmente, intenção do programa comple-
aos usuários, o próprio Departamento contratará em- mentar o sistema, atualmente existente, de controle
presa .especializada para elaborar sua reestru- de transporte de cargas, através da ampliação e
turação organizacional e operacional, a qual incidirá construção de postos fixos de fiscalização e pe-
em etapas de trabalho bem defi,nidas e em perfeita sagem. Com isso; além de evitar um maior desgaste
sintonia com as metas da autarquia. A estruturação do pavimento das rodovias, facilitará às ações das
aglutinará programas de treinamento, segurança entidades competentes, melhorando o sistema de
viária, geral, assistência técnica, sistema de adminis- controle de arrecadação do Governo do Estado.
tração de manutenção, sistema de informação O Programa, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
geográfica, planejamento estratégico de informação, tados, pretende, ainda, aparelhar as unidades Re-
programa de, trechos experimentais, monitoramento gionais do DERT/CE com condições adequadas de
ecológico e impactos ambientais significativos. funcionamento, através da complementação de seus

O Programa Rodoviário do Estado Ceará, que equipamentos, bem como prover às entidades con-
tem o custo total de 230 milhões de dólares, sendo veniadas, que exercem funções complementares de
50% financiado pelo BID e a outra metade pelo Gov- fiscalização, prevenção e socorro.
emo, vem dar prosseguimento ao Programa de Re- O Programa Rodoviário do Estado do Ceará -
abilitação de Rodovias do Estado do Ceará, iniciado Ceará 11, foi dividido em cinco Sub-Programas, com-
em 1990 e concluído em 1996. preendendo os seguintes itens: Engenharia e Admin-

Ao analisar a malha rodoviária do Estado, o i~ração; Obras Viárias; Fortalecimento Institucional;
DERT/CE identificou falhas na rede que comprome- Despesas Concorrentes; e Despesas Financeiras.
teu a eficiência do sistema, a saber: segmentos de Como se nota, Sr. Presidente, Sras. ~ Srs.
descontinuidade na malha pavimentada; deficiência Deputados, o Governador Tasso Jereissati imprime
nas conexões viàrias entre as vias estruturais, com sua marca contribuindo para levar essa sofrida cir-
baixa capacidade de atendimento à demanda dos cunscrição do País à linha de frente no processo de
principais centros turísticos, industriais e produtores, modernização nacional. Mas, a eficiência da sua ad-
ausência de acesso pavimentado a 27 sedes munici- ministração eleva-se, entre outros predicamentos, na
pais; e falta de segurança no trânsito das rodovias, competência de escolher o seu quadro de auxiliares.
não só nas zonas rurais (pela incursão de animais São profissionais de alta qualidade técnica, como o
na pista), como também emtravessias urbanas (pela Dr. Francisco de Queiroz Maia Júnior, Secretário dos
ausência de dispositivos específicos para pedestres Transportes, Energia, Comunicações e Obras do
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Ceará e mentor do Programa Rodoviário do Estado guns pontos a até mesmo ameaçar a desestru-
do Ceará - Ceará 11, cuja execução foi entregue à ca- turação de todo um complexo de investimentos e de
pacidade empreendedora do Engenheiro Edinardo capacitação apoiados na ordem jurídica do País.
Ximenes Rodrigues, S\,Jperintendente do Depar- Neste 8° Congresso, promovido pelo sistema
tamento de Edificaçõe~, Rodovias e Transportes do FETRANSPOR, vai-se realizar ainda a entrega do
Estado do Ceará. -P~êm\o Alberto Moreira-, aos rodoviários do Rio de

Deixo, portanto, regis,trado nos Anais desta Ja~iro que mais se distinguiram como profissionais
Casa mais esta iniciativa do Gov~rno cea[ense, exemplares e como cidadãos. Também haverá en-
traduzida em obra primacial' que retóca com traços trega do -Prêmio Daniel Barata- às empresas de
indestru~~v.eis a nová feição do sistema rodoviário do transporte coletivo de passageiros que se distingui-
meu Estado. ram nÇl.S categorias do transporte metropolitano; do

Era o que tinha a dizer. transporte rodoviário e do transporte -por fretamento
O SR. ALVARO VALLE (PL-RJ. Pronuncia o e de turismo.

seguinte discurso) -Sr. Presidente, Sras. e Srs. Alberto Moreira e Daniel Barata são exemplos
Deputados, minha cidade, o Rio de Janeiro, vai ter o extraordinários de personalidades que'são lem-
privilégio de abrigar, entre os próximos d.ias 5 a 7 de bradas pelas importantes contribuições que deram
novembro, o 8° Congresso sobre Transporte de Pas- ao '. desenvolvimento do sistema' de transporte
sageiros - 8° ETRANSPORT'97 e a' 2° Feira' Rio público em nosso País. Esse desenvolvimento é
Transportes - 2° FETRANSRIO'~7. baseadq na ação eficaz do poder público, em seu

Os importantes eventos vão-se· realizar no 00- papel normativo e fiscalizador, na operação respon-
nito cenário do Museu de Arte ModEmlB, local apro- sável e eficiente da iniciativa privada, como conces-
priado quando falamos de presente e de futuro, sionária, epor sua ativa participação na vida comu-
quando iremos discutir as inovações que estão per- nitária, pelo 'desenvolvimento econômico e social do
manentemente modernizando e enriquecenalo este País.
setor da nossa economia. Sr. P~eSiidente, tenho em _mãos a documen-

A reunião é promovida pela Federação dos tação preparatóri~ da 2° FETRANSRIO. Ela demon-
Transportes do Rio de Janeiro e seus nove sindica- stra a excelent~ organização cio evento, e faz-nos
tos filiados, com o apoio de entidades nacionais antever b seu sucesso. Esta~o reunidos, em 83
como a Confederação Nacional do Transporte, a As- estandes, o que há qe melhor,' em termos de segu-
sociação Nacional das Empresas de Transportes Ur- rança, conforto e des~nvolvimento tecnológico dos
banos, a Associação Brasileira das Empresas de equipamentos de Itraosporte no País, além de em-
Transporte Rodoviário Intermunicipal, Interestadual e presas que dão apoio logísticÓ ao sistema nacional
Internacional de Passageiros, a Associaçãe Nacional de transporte coletivo, em áre~s como a informática,
dos Transportes Públicos e outros. comunicações, automação, ~rimoramento empre-

Neste 8° Congresso, estarão reunidas autori- sarial e de pessoal.
dades de transporte, de trânsito, empresários, indus- Para os que nã(\) sabem, é importante lembrar
triais, trabalhadores, lideranças comunitárias, para a que o Brasil é o maior produtor de ônibus do muntlo.
discussão de temas de grande profundidade e inter- Belas e confortáveis unidades cruzam dia e noite
esse público. nossas rodovias e percorrem nossas metrópoles e

Permita-me citar: Sr. Presidente, alguns dos te- cidades. Atendem a aproximadamente 100 milhões
mas que hoje entusiasmam os que 'acompanham de pessoas diariamente. Nossos veículos também
esta área.-Em primeiro lugar, a modernização e pri- circulam nos países do MERCOSUL e de outros
vatizaçãº dos meios de transporte de massa, como continentes, constituindo motivo de orgulho para nós
o Gove,mo do Rio de Janeiro está procurando fazer o padrão de qualidade dessas unidades. Elas são
com as barcas da CONERJ, o metrô e os trens; o produzidas pela tecnologia de nossos engenheiros e
desenvolvimento dos recursos humanos empre- pelo trabalho de dezenas de milhares de brasileiros.
gados no transporte, a partir de exposição que fará a Por todos esses fatos, merecem registro nesta
empresa vencedora em 1997 do Prêmio de Quali- Casa os dois importantíssimos acontecimentos, para
dade, instituído pela Associação Nacional dos Trans- os quais o Congresso Nacional e seus membros fo·
portes Públicos;a A questão do chamado transporte mos' convidados. O conhecimento do setor pennite
informal, doença que vem afetando o sistema regu- que também o Poder Legislativo procure contribuir
lar do transporte coletivo no País, chegando em al- para crescentes índices de qualidade e eficiência do



Outubro de 1997 DIÁRIO DA cÂMARA DOSPEPUTADOS Sexta-feira 31 34799

serviço público de transporte coletivo, com a aber
tura das concessões à iniciativa privada. Elas tam
bém fazem parte de uma estratégia que visa à re
dução do consumo de energia e dos índices de
poluição de nossas metrópoles e cidades. A tendên
cia mundial é de serem estabelecidas restrições
graduais ao transporte individual, nos percursos
diários de casa-trabalho-casa, pela disponibilidade
de alternativa confiável que começa a ser oferecida
aos brasileiros.

Quero assim, Sr'. Presidente, felicitar todas a~

.entida$s..promotoras e patrocinadoras desse· Con
gresso e daFeira, esperandQ que o documento final,
que conterá os, resl)ltados -e que levará o nome .de
Carta do RIo d~ Janeiro, seja amplamente discutido
pela sociedadé brasileira e por nossas instituições,
repercutindo no Congresso Nacional. .

Era o que tinha a dizer.

O SR. ARTHUR VIRGíLIO (PSDB-AM. Pro
nuncia o seguinte discürso.) - Sr. prel';idente, Sras. e
Srs. Deputados, o Programa Com~niaade Solidária,
instituído pelo Governo Federal, completa dois anos
de existência e tem-se mostrlido um êxito sob todos
os aspectos: pelos númerQ~ apresentados, pela ca
pacidade de mobilizaç~o em relação à sociedade
civil. Ao cabo desse t~mpo, o balanço de suas ativi
dades é extremamente compensador, pois demon
stra a viabilidade dós programas sociais no Brasil,
desde que concébidos com realismo e coerência,
sempre que executados com determinação e ob
jetividade.

Não se pode deixar de ressaltar inicialmente
que as conquistas sociais já viabilizadas não teriam
sido possíveis sem a política de estabilização im
plantada pelo Plano Real. Em razão da acentuada
queda nos índices de inflação e da valorização da
moeda, verificou-se ponderável melhoria J na dis
tribuição de renda, traduzida pelo fato de 13 milhões
de brasileiros terem superado a linha da pabreza tal
como definida tJelO IPEA. Daí, o significativo
aumento do consumo, tanto de bens. 'duráveis
quanto de não-duráveis, em todas as Regiões do
País.

No que se refere mais especificamente à
agenda do programa, constataram-se resultados ex
tremamente positivos nas várias áreas de atuação.
Os números mais expressivos, em termos de
mudança na condição de vida dos brasileiros, são
relativos à redução da mortalidade infantil, tal como
informa a Comissão Pastoral da Terra, da CNBB, ar
rolando cerca de 2.500 Municípios. Em apenas qua
tro anos, o índice, que era de 41 óbitos para cada·

grupo de mil crianças nascidas vivas, baixou para
17,6 até o ano passado. E a contrapartida da de
mocratização do atendimento à saúde, realizada por
44 mil agentes comunitários em favor de 6,7 milhões
de brasileiros. Trata-se, assim, de uma das mais im
portantes vit~rias obtidas por programas governa
mentais nas últimas décadas, com expectativa de
contmua expansão: espera-se, para o final do ano, o
número de 100 mil ag~ntes comunitários.

Já o programa de combate à desnutrição infan
til atingiu, só no ano passado, Sr. Presidente, mais
de 800 Municípios, ijeneficiando 1,2 milhão de cri
anças. A queda no n~mero de internações da popu
laçã') de zero a quatro anos é conseqüência da re
dução das carências nutricionais possibilitada pelo
programa; em apenafi dois anos, foi quase de 50%.

Destacaríamos, ainda, o programa emergencial
de distribuição de alimentos que, basicamente desti
nado aos Municípios mais pobres, às comunidades
indígenas e aos acampamentos dos sem-terra, en
tregou, em 1996, 7í,5 milhões de cestas básicas,
contra as três milhões entregues em 1995. Mais do
que dobrando os números do ano anterior, o pro
grama manifesta, com seu absoluto sucesso, a
efetividade da atuação do Comunidade Solidária.

No setor educacional, os progressos também
foram muitos. Os recursos destinados ao ensino fun
damentaI para cobrir as despesas com transporte
escolar, kits de material e atendimento à saúde pas
saram de 76 milhões para 108 milhões de r~ais em
apenas um ano. Quanto à merenda escolar, ainda,
que não tenha havido significativo aumento' dos re
cursos, pode-se apontar aumento de 60% na
freqüência de distribuição - de 100 para J60 dias por
ano, em todo o Brasil.

Também no que se refere aos problemas de
desenvolvimento urbano, o Comunidade Solidária
trabalhou pelas populações mais carentes. O investi
mento em obras· de saneamento básico e con
strução de moradias populares beneficiou 540 mil
famílias em 727 Municípies, que passaram a usufruir
de abastecimento de água e esgoto sanitário.
Quanto à oferta de financiamento, o programa pre
tende incentivar, junto às instituições financeiras, em
especial a Caixa Econômica Federal, a criação de
canais mais adequados à demanda pulverizada dos
consumidores de menor poder aquisitivo.

Os dados, sem dúvida, são importantes. Mas a
grande contribuição do Comunidade Solidária reside
na concretização de sua meta fundamental, que é a
de articular as ações dos Governos Federal,
Estadual e Municipal com aquelas realizadas pela
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sociedade civil. Compreendeu-se, finalmente, que
certas questões, por sua abrangência ou importância
para o País, não podém ser abordadas de forma
personalista, partidária e, sobretudo, sectária. Extre
mamente complexa, a sociedade contemporânea
apresenta intere~ses muito diversificados e segmen
tados, .que exigem mecanismos também diversifi
i:'ados de discussão e atuação. O Comunidade
Solidária propõé-se como alternatiVa nesse sentido,
e vem demonstrando," éom seu sucesso, a viabili
dade e a coerência de S!J{I proposta.

Na prática, trata-se de ,articular, Sras. e Srs.
Deputados, de dentro do Governo Federal, as
máquinas burocráticas existentes. Sem orçamento
próprio, o programa identifica prioridades, atrai par
cerias, capta recursos e, sobretudo, facilita a interlo
cução das esferas govemamentais envolvidas em
determinada questão com empresas ou setores im
plicados da sociedade em geral.

Por tudo isso, não há exagero em afirmar que
o programa constitui verdadeira revolução no campo
da ·assist~ncia social, ainda que lenta e gradativa\
como de resto é compreensível que esteja sendo'.
Vinculado à Presidência da República, é bom de
rrtonstrativo das intenções do atual Governo na área
social, que, sem dúvida, haverá de ser prioridade

,cada vez mais nítida neste País.

Comemoremos, pois, o segundo aniversário do
programa Comunidade Solidária, esperando que,
nos próximos tempos, novos desafios sejam enfren
tados, e com êxito, em favor da população brasileira
menos favorecida.

Era o que tinha a dizer.

O SR. SANDRO MABEL (BlocoIPMOB-GO.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, uso a tribuna desta Casa
para referendar a atitude ímpar levada a efeito pela
Prefeitura Municipal de Goiânia ao contratar os
serviços da comunidade carcerária intemada no
Centro Penitenciário Agroindustrial do Estado de
Goiás - CEPAIGO. Os veículos de comunicação no
Estado, que divulgaram a informação, promoveram e
elogiaram tão importante procedimento.

Tal atitude só pode ser experimentada graças
à Secretaria Municipal de Educação, que firmou con
vênio com aquela instituição de reeducação.

Trata-se de iniciativa inédita. A reeducação do
carcerário deve necessariamente passar por uma
profissionalização em seus momentos ociosos, ob
jetivando dar-lhe condições de convívio social e par
ticipação ativa na sociedade.

O titular da pasta da Educação, professor
Jônatas Silva, idealizador do projeto, vê expectativas
futuras de melhor adequar aqueles reeducandos
para dar-lhes a efetiva oportunidade de enquad
rar&ffi-Se em uma nova vida social.

Participam também desta grata atitude o Exmo.
Sr. Secretario de Segurança Pública, Coronel
Joneval Gomes de Carvalho, 'e o Sr. Diretor do Cen
tro Pen~enci~rio, Dr. Vilmones Mel)sias, que anuncia
a oportunidade de firmar novos, convênios com ou
tros' órgãos estaduais e municipáis; á fim de con
tratarem os serviços daqueles que têm bom compor
tamento e cumprem pena em regime semi-aberto.

A presente atitude não chega a ser uma novi
dade, por estar prevista no Código de Execução Pe
nai, tendo o apoio da direção do CEPAIGO e da
classe assistida.

A presente experiência, além de angariar o
mérito de preparar o reeducando, estimula a so
ciedade a vê-los com bOl1$ olhos, tirando o estigma
que recai sobre aqúeles que, em algum momento de
suas vidas, se viram em condições adversas ao per
feito co'nvívid social.

A continuidade do projeto estender-se-á à par
ticipação em hortas comunitárias da Prefeitura de
Goiânia, quando, temos certeza, a participação da
comunidade no processo de miscigenação sociali
zadora será de fundamental importância para que o
sucesso seja visto por todos.

O SR. WERNER WANDERER (PFL-PR. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, dirijo-me a esta tribuna para mani
festar a minha satisfação com a inclusão do nome
do médico Sebastião Cláudio Vasconcelos na lista
dos candidatos ao Guiness Book (Livro de Recor
des).

O Doutor Cláudio Vasconcelos, como é popu
larmente conhecido erl) Curitiba, onde há 22 anos
atua como Clínico Geral, se candidata ao Guiness
Book batendo o recorde de consultas sem con
vênios. Mineiro de Jacutinga, formado em Medicina
pela Universidade Federal do Paraná, onde consti-

I

tuiu sua família, ca~ando-se com Vara Neves, tendo
três filhos: Cláudia, Cynthia e Cecília, o. Doutor
Claudio VasconCelos, aos 56 anos de idade, registra
a prestação de 126 mil consultas neste período de
22 anos de profissão..

A quantidade de consultas, por si só, já en
grandeceria a lembrança do norne deste médico
para o Livro dos Recordes, entretanto, quero ressal
tar que o Doutor Cláudio Vasconcelos tem outras

.qualidades que o engrandecem corno profissional de
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Concedo a palavra ao Sr. Deputado Jaime
Martins.

SR. JAIME MARTINS (PFL-MG. Pronuncia o
seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, epidemia, endemia ou pandemia?

As ~stripulias do Embaixador americano, publi
cando um diagnóstico da corrupção tupiniquim, na
ótica do Tio Sam, não serviram apenas para aumen
tar as vendas do velho MAurélioM. Também provo
caram arroubos patriótico~ bem próximos das tiradas
ufanistas dos recentes anos de chumbo, quando as
alternativas eram apenas: Mame-o ou deixe-o".

Passada a enxurrada, qual o rescaldo? Apa
gados os holofotes da poderosa mídia, mestra e
senhora da opinião pública neste fim de século, o
que ficou do episódio? O Brasil todo se ilustrou,
aprendeu e passou a saber a diferença entre
aqueles conceitos:

- endemia é a Mpoença que existe constante
mente em determin~do lugar e ataca número maior
ou menor de indivídu~sM;

- epidemia "é um surto de agravação de uma
endemia".

E pandemia? Pandemia, minha gente, é
Mepidemia generalizada".

Mas não chegaram a tanto... Depois de tudo, a
Pátria foi salva! Mais uma vez, os Estados Unidos se
curvaram ao Brasil! Ante o vulto dos protestos indig
nados das elites verdes-amarelas - já que o povão
nem se tocou -, o verbete polêmico foi substituído.

Alegria geral: nossa corrupção não é mais
endêmica, é apenas, segundo os gringos, Mpersist
enteM, ou seja, corrupção pertinaz, contumaz, con
stante.

Resolvido o conflito, sem necessidade -de de
clarar guerra, voltamos todos à nossa vidinha, que
ninguém é de ferro.

E a doença, a tal ê:ta corrupção?
Pelo visto, não foi o diagnóstico que nos incomo

dou, mas sua adjetivação. Ficou patente que os bra
dos de indignação não eram contra a existência de
bandos incontáveis de corruptos e corruptores, mas
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Medicina e ser humano. Além da competência re- SUSTENTAR A UNIÃO, A INTEGRIDADE E A IN-
conhecida pelos colegas, o Doutor Cláudio'Vascon- DEPENDÊNCIA DO BRASIL." .
celos não nega atendimento a ninguém que precisa O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) -
de seu diagnóstico. Seu lema como médico e ci- Declaro empossada a Sra. An'a Catarina Lyra Alves.
dadão preocupado com os problemas sociais é este: (Palmas.)
MQuem pode paga. Quem não pode, Deus paga M.· O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) _

Dessas 126 mil' consultas, muitas pessoas Passa-se ao
deixaram de pagar a~ cOl)sultas, mas nem por isso,
no entanto, recf;lberam tratamento diferenciado. Isto
porque para o Doutor Cláudio Vasconcelos cada
pessoa que o procura foi enviada por Deus. Mais im
portante do que o lucro pecuniário, para ele, é a con
sciência do dever cumprido e o restabelecimento da
saúde do paciente.

No momento em que tanto se questiona o mer
cantilismo da Medicina no Brasil e nas demais partes
do mundo, encontramos.e$ta figura .e~emplar,

batendo recordes· de ãtendimentos e dando lição de
generosidade e respeito aos seus semelhantes.

RlhQ"de" u~·~io alfaiate e de urna costureira,
Cláudio- Vasconcelos foi para o Paraná na década de
1970, onde se forTnou em Medicina, se destaéou na
profissão, conquistou amigos e agora, com a ajuda de
Deus, certamente deverá ser incluído no Guiness Book.

A inclusão de seu nome no Livro dos Recordes
significará muito para Minas Gerais, Paraná e o
Brasil e, sobretudo, para todas aquelas pessoas
curadas de seus males, graças à competência e a
generosidade do Doutor Cláudio Vasconcelos.

Não poderia deixar de registrar nos Anais
desta Casa, Sr. Presidente e Srs. Deputados, a im
portância desta indicação para o Guinnes Book. Não
só por se tratar de um acor.tecimento que envolve o
meu Estado, como também um ar:nigo e profissional,
com o qual tirei muitas 11ções de vida.

Cláudio Vasconcelos deixaria Hipócrates hon
rado, por ter optado pela Medicina, da mesma forma
como estão agora os seus amigos.

Que Deus lhe pague!

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanb) - Sras.
e Srs. Deputados, estando presentf' em plenário a Sra.
Ana Catarina Lyra Alves, 1ª suplente da coligação
PDTIPTBlPL.JPFL.JPP, representante do Estado do Rio
Grande do Norte, em virtude do afastamento do titular,
Deputado Iberê Ferreira, convido S.Exa. a prestar o com
promisso regimental, com o Plenário e as galerias de pé.

(Comparece à Mesa a Sra. Ana Catarina Lyra
Alves e presta o seguinte compromisso):

"PROMETO MANTER, DEFENDER E CUM
PRIR A CONSTITUiÇÃO, OBSERVAR AS LEIS,
PROMOVER O BEM-ESTAR GERAL DO POVO,
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contra a indelÍCé:ideza,a ,petulância de um, hóspede
em propalar a gravidade do mal que nos assola.

As elites brasileiras querem, exigem ter o dire
ito de cultivar seu câncer social - a corrupção
deslavada - em paz, sem alarde, Sêm comentários
de estrangeiros.

E o Congresso? E esta Casa, dita do povo,
como fica? É· esta a nossa preocupação, é ,este o
motivo deste nosso pronunciamento. O Legislativo
vem' sendo o saco" de pancadas preferencial da
mídia e do próprio Executivo: aquela para explorar o
rancor. reprimido, a raiva impotente, que compram os
jornais e valorizam desde fotos de paparazzi a sim
ples fofoca; o segundo, porque apontar os defeitos
do outro Poder serve para mascarar suas própriàs
falhas e deficiências.

Mas o fato e que- estamõs imobmzádoS- pelo
cipoal de. medidas provisórias e emendas consti
tucionais, que atolam nossa pauta de trabalhos sem
nos dar· tempo para exercer em plenitude o nosso
mandato.

Esse mandato, esse dever, é claro: legislar e
fiscalizar.

Enquanto' legisladores, na verdade, afora o
aperfeiçoamento das leis que existem, pouco mais
se deveria tentar inovar. Leis, senhores, nós as
temos para tudo e sobre qua~e tudo. Falta cumpri
las, fazê-Ias funcionar, acompanhar de perto seus
efeitos para corrigir erros e omissões.

Já o papel fiscalizador, a mais útil vocação dos
Legislativos no mundo moderno, esse encontra-se
amesquinhado, reduzido, pouco exercitadQ e até
desconhecido.

Fiscalizar - e controlar - é a grande e primordial
tarefa dos representantes eleitos de um Povo nos
países verdadeiramente democráticos.

Quando exercida com eficiência é garantia não
apenas do equilíbrio dos Poderes como também da
transparência na gestão da coisa pública, por inibir a
prática da corrupção. É, talvez, a grande vacina ca
paz de reduzir a ocorrência dessa praga, de
endêmica ou epidêmica, para meramente episódica
ou esporádica.- .

Os mecanismos constitucionais e regimentais
que determinam e regulam nosso dever de fiscalizar
estão, entretanto, a merecer .um reexame, nestes
tempos de modernização do Estado brasileiro.

Afinal, o remédio mais drástico de que dispo
mos, nós do Legislativo, para o exercício da ativi
dade fiscalizadora, é a Comissão Parlamentar de In
quérito, cuja credibmdade tem sido pOsta freqüente
mente em dúvida.

A limitação infraconstitucional, auto-imposta ao
funcionamento de-'mais de cinco CPls simultâneas
tem impedido na prática, o exame, de denúncias
sérias, ainda que embasadas em fatos e documen
tos, o que choca a opinião pública e traz desalento e
descrença à sociedade.

A Proposta' de fiscalização e Controle, instru
mento inovador que o Regimento de 89 colocou à
nossa disposição, é ora mal compreendido ora re
duzido a um' simples pedido de Auditoria Especial do
TCU orâ limitado em sua efetiv'idade pela falta de
poderes investigatórios mais enérgicos.

Esse desaparelhamento regimental muitas
vezes restringe a condução do processo fiscali
Z!=1tório a uma sucessão de audiências públicas em
que alguns convidados até se recusam a compare
cer- ou a- responder ao questionamento, transfor
mando os Parlamentares emmeros coadjuvantes de
um show televisivo, que acaba por propiciar a alguns

,depoentes um palco para awessães a esta Casa.
Ao final e ao cabo, quando um relatório chega

a ser aprovado, seja numa CPI, seja pela via da Pro
posta de Fiscalização e Controle, o que ocorre?

Nos precisos termos regimentais é encamin
hado à Mesa, às comissões de mérito que guardem
,relação de interesse com o assunto, ao Executivo e
ao próprio Ministério Público... A imprensa se agita
em estertores finais, e tudo fica como dantes no
quartel de Abrantes...

O cheiro de pizza, que às vezes se desprende
ainda durante os trabalhos, passa a exalar mais forte
quando as Comissões encerram seus trabalhos e
encaminham os seus relatórios. Não vamos, por fa
vor, pinçar as exceções como a CPI dos Anões do
Orçamento. Estamos apontando o que ocorre nos
outros noventa e tantos pOr cento dos casos.

Se duvidam, senhores, lanço aqui um desafio:
quem se lembra de uma resposta concreta do Min
istério Público a uma dessas CPls ou a uma dessas
denúncias encaminhadas pelas 'Comissões desta
Casa?

Quem sabe dizer, ou sabe ao 'menos como
buscar a informação, do que ocorreu com os Re
latórios, sugestões e denúncias formulados no pas
sado?

Ouço, com prazer, o nobre Deputado José
Genoíno.

O Sr. José Genoíno - Nobre peputado Jaime
Martins, eu estava acompanhando o pronuncia
mento de V.Exa. e não pretendia fazer um aparte,
mas percebi a necessidade de aparteá-Io, porque
V.Exa. aborda duas questões centrais sobre a reali-
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dade das nossas instituições: a credibilidade das in
stituições parÇi se autofiscalizarem e quebrarem com
essa lógica da impunidade e também, na outra ponta
perversa dessa realidade, a barbárie social. Hoje,
essas duas pontas ameaçam, na verdade, a legitimi
dade do processo democrático, a impunidade das in
stituições do Estado....e-.a barbárie social, com o
agravamento do desempregq, com a fome, com\o
desespero social; atacam, até num efeito pinçá, .. a
estabilidade e a legitimidade do p'roeesso de
mocrático. Parabéns pelo discurso de V.Exa. e pela
importância dessé seu pronunciamento.

O SR. JAIME MARTINS - Agradeço ao nobre
beputado José Genoíno-o aparte sempre muito ilus
trativo. De 'fato; estamos tentando mostrar, sobre
tudQ~:g\.le !lo momento esta Casa e o Congresso Na
cional não dispõem de instrumentos pará exercer a
fiscalização do Executivo, a fiscalização da apli
cação dos recursos públicos na sua plenitude. Essa
seria, do nosso ponto de vista - é:é o que defende
mos neste pronunciamento -, uma das formas de a
corrupção no Brasil deixar tie ser endêmica,
epidêmica ou contumaz, como disseram nossos ami
gos da América do Nort~i,pafa ser apenas uma cor
rupção esporádica.

Continuando, Sr: Presidente, qual é o órgão
desta Casa que acompanha, cobra e periodicamente
informa a este Plenário - e à sociedade - o que foi
feito das toneJadas de papel produzidas, do nosso
tempo e esfÇ>rÇo, e do dinheiro do contribuinte, gasto
ao longo de meses de trabalho?

Para não ir tão longe: quando um dos senhores
solicita uma auditoria especial do TCU, ou relatório
daquele órgão de assessoramento do Legislativo,
qual a prioridade que tem merecido, qual a satis
fação que tem recebido?

Quando um dos senhores, no us~ do poder
constitucional, encaminha um Requerimento de In
formações a um Ministro, qual é, via ,de regra, o
atendimento? Eu asseg'.'ro, aposto, afirmQ,:·lamento
dizer que, em grande número, a resposta é um sim
ples "encaminhamento" de uma informação incom
pleta, preparada por um assessor ou um órgão
qualquer subalterno àquela autoridade. Quem aqui
pode se declarar total e cabalmente satisfeito com
as informações que tem recebido nesses casos? E o
que faz a Casa?

Ultimamente, a única iniciativa que me veio ao
conhecimento é a Proposta de Emenda à Consti
tuição nº 520, de 1997, do nobre Deputado Odacir
Klein e outros, q'ue dá nova redação ao parágrafo 3º
do art. 58 da Constituição Federal.

Nos termos· ali propostos, "o Congresso Na
cional e cada uma' de suas Casas instituirão
Comissão Parlamentar 'de Inquérito, de caráter pel'
manente, que, além de outras disposições previstas
em lei e normas regimentais, terá poderes de invp.sti
gação próprios das autoridades judiciais para apu
ração dé fatos determinados e com prazo de
'duraçãó de cada· inquérito fixado pelos respectivos
plenários, sendo- a conclusão, se for o caso, en
caminhada ao Ministério ~úblico, para que promova
-a responsabilidade civil ou criminal dos infratores."

Não é este momento adequado para uma
análise mais det~lhada da proposta em si. O que de
sejo ora destacar é a sua condição quase em
blemática, como grito de alerta, ou de revolta, contra
a inação a que I estamos relegados pelos motivos
que já expusemos e outros mais que todos sabe
mos.

As implicações de uma tal mudança seriam
muitas e amplas e merecerão; certamente, um ex
ame aprofundado da Comissão Especial que vier a
apreciá-Ias. Preocupa-me, por exemplo, a configu
ração de três Cortes Permanentes de Investigações,
a do Congresso e as de cada Casa, tal como na pro
posta.

Pr~upa-me, ainda, o perigoso esvaziamento
das oposições em seu papel fiscalizador. Não há de
mocracia sem oposição responsável, atuante e at
enta. O famoso e tão erroneamente citado refrão de
que "democracia é o governo da maio~lil" não ter
mina aí. O texto original se completa com uma: r~3

salva: "respeitados os direitos da minoria"~

Apenas para lembrar, senhores, esse contrato
social, que mantém unidas e coeS8.S! as sociedades
modernas, não obstante suas divergências, é que
evita rupturas da ordem;- pelo desespero das mi
norias tornadas sem voz. Não queremos isso por
aqui.

Uma alternativa que me ocorreu, fruto da ex
periência como ex-Presidente da Comissão de Fis
calização e Controle, seria menos traumática e mais
efetiva, data venia do ilustre autor da PECo

Pretendo apresentar emenda perante a
Comissão Especial, conferindo os poderes de'CPI,
sim, mas às Comissões de Fiscalização e Controle
de cada Casa, no cumprimento de ações previstas
em Propostas de Fiscalização e Controle que lhes
sejam encaminhadas pelas demais comissões
temáticas.

Por fidelidade ao princípio bicameral, repugna
me a proliferação de Comissões Mistas, o que des
figura esse sistema. De outro lado, evitaríamos a
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condenação à morte, por inanição, das únicas V.Exa. Penso até que temos convergêl1ci~s. Meu
Comissões especializadas no labor investigatório, objetivo, ao apresentar como primeiro signatário a
que vêm se aparelhando ,em termos humanes e ma- proposta de emenda constitucional, foi exatamente o
teriais, e enfrentam as dificuldades da limitação dos de criar mecanismo novo e fazer com que tenhamos
poderes que hoje apontamos. efetivas condições de investigar, porque essa é uma

O fato de restringirmos o exercícios desses das primeiras atribuições do Congresso Nacional,
poderes de CPI aos temas da área da competência como bem disse V.Exa., até para acabar com a cor-
das Comissões de Fiscalização e Controle, e o detalhe rupção. Tendo Comissões Permanentes visando à
de delegar aos seus membros a apuração dos fatos investigação, evitaremos o número mínimo de assi-
encaminhados pelas demais Comissões, atenderia, a naturas, faremos com que haja a abertura por sim-
meu ver, o ponto central da preocupação que nos pies representação.do processo investigatório, tere-
trouxe aqui: ocombate prioritário à corrupção. mos Relatores nomeados, como ocorre atualmente

É é bom lembrar, Srs. Deputad()s, que cor- nas Comissões Permanentes da: Câmara dos Depu-
rupção é intrinsecamente dependente da função tados, do Senado Federal e do Congresso Nacional.
pública. Na área privada, é outro o nome, são outros Em decorrência disso, teremos outra possibilidade
os diplomas legais, outros os meios punitivos... de investigação que não as das atuais CPls, que

O Sr. Odacir klein _ Permite-me V.Exa. um são altamente defeituosas. Por isso, embora haja
aparente divergência de V.Exa. relativamente à pro-

aparte? posta de emenda constitucional, da qual sou
O SR. JAIME MARTINS - Ouço com prazer o primeiro signatário, entendo que temos convergên-

nobre Deputado Odacir Klein. cias. Tanto quanto o de ,V.Exa., meu objetivo é dis-
O Sr. Odacir Klein - Nobre Deputádo Jaime cutir exatamente a busca de mecanismos para que

Martins, ouço o pronunciamento de V.Exa., exami- tenhamos condições de investigação no Congresso
nando exatamente uma proposta de emenda consti- Nacional e em suas duas Casas.
tucional, da qual sou o primeiro signatário, que ob- O SR. JAIME MARTINS - Agradeço ao nobre
jetiva acabar com a farra das CPls. Na verdade, o Deputado Odacir Klein o aparte. Imagino que temos
que tivemos no Congresso Nacional, em ambas as convergência, porque sentimos que os instrumentos
casas separadamente ou em CPls mistas, foram hoje à disposição das duas Casas do Congresso
verdadeiros simpósios, verdadeiros seminários, nos não são os mais adequados. Muitas vezes, como
quais não havia fato determinado para investigar. bem frisou V.Exa., esses instrumentos têm servido
Tivemos CPls que se transformaram em palco de para palco de demonstrações televisivas de pes-
promoções de pessoas. Participei de uma CPI, na soas; às vezes, até mesmo colegas nossos tentando
condição de Vice-Presidente - a CPI do Orçamento - aparecer em cima de 'determinadas causas. O que
, em que víamos Parlamentares tentando se auto- estamos propondo, é uma valorização das
promover ao investigar colegas nossos. Essa pro- Comissões de Fisc~lização de ambas as Casas, que
posta de emenda constitucional, da qual sou carecem desses instrumentos fiscalizatórios. Faço
primeiro signatário - repito -, objetivá fazer com que isso com a experiência da condição de ex-Presi-
o Congresso Nacional, em caráter permanente, dente da Comissão de Fiscalização Financeira e
tenha condições de usar o que a Constituição Fed- Controle, que - apenas para que os nobres Parla-
eral assegura hoje às CPls. Uma CPI para ser in- mentares tenham uma idéia - em função,de uma
stalada precisa de um número mínimo de assi- vacância no nosso Regimento, é uma Comissão que
naturas. Após a instalação, temos os mecanismos tátnbém tem que paralisar as suas atividades
necessários à sua implantação. Às vezes os partidos quando o Congresso entra em recesso. Ora, as ativi-
não designam seus integrantes para evitar a sua in- dades fiscalizatórias não podem ser paralisadas nos
stalação. Isso te,m dificultado. o funcionamento de meses de julho, dezembro e janeiro, nos momentos
CPls. Vejo que V.Exa. questiona a proposta, mas em que o nosso Congresso está de recesso. Por-
apresenta uma nova. Isso é muito importante para o tanto, acho que essas mudanças oportunas devem
Congresso Nacional. Estamos aqui para dialogar e ser discutidas. Devemos encontrar mecanismos
para buscar saídas. V.Exa. propõe que esses mais eficientes para que esta Casa possa encontrar,
poderes de investigação, com possibilidade de que- sim, uma maneira de exercer a sua prerrogativa
bra de sigilo bancário e fiscal, sejam outorgados às mais importante, que é .fiscalizar. Na medida em que
Comissões de Fiscalização de ambas as Casas do o País adquire estabilidade, em que as normas Iegis-
Congresso Nacional. Não tenho divergência com
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lativas adquirem maior vida útil, talvez a atividade
legislativa possa tomar menos tempo dos Srs. Parla
mentares. A atividade fiscalizatória será, corno nos
Parlamentos do Primeiro Mundo, a principal ativi
dade que devemos desenvolver no Congresso Na
cional.

Estou buscando motivar. o debate, colher
opiniões e sU.Qestões, para que G.heguemos a um
consenso· nessa proposta. A importância do tema

.' .
leva-I1J~-a antecipar o seu debate, que espero venha
envolver igualmente os- Senadores da República.

~ certo também que serão necessárias
mudanças no Regimento, com ou sem aprovação
dessaPEC; -

Não podemos continuar com a essa política do
avestruz. Não podemos continuar com a falsa sen
sação do dever cumprido, ql\ando chegamos ao fim
de meses de trabalho, aprovando úm belo e' volu
moso relatório, e nos dis~rsamos, enquanto a
Câmara e o Congresso não dispõem de mecanis
mos eficazes para e exigir o cumprimento de suas
decisões ou, no mínimo, uma resposta às sugestões
e denúncias formuladas.

Caso contrário, continuaremos com o triste pa
pei de Belo Antônio. Mais do qúe isso:. dezenas de
Deputados, consultores legislativos, assessores de
altíssimo nível, autoridades e cidadãos se empen
ham, gastam tempo e recursos públicos, e um buro
crata .qualquer, seja lá de"onde for, pode simples
mente engavetar ou desprezar tudo que aqui se fez.

Se é para continuar assim, para que servem
essas iniciativas?

Essa pergunta, bem sabemos, vive' na cabeça
dos eleitores.

Para responder à altura a essas dúvidas, tere
mos de instituir mecanismos, manter uma estrutura 
esta sim, permanente - de acompanhamento e con
trole, com prestação de contas periódicas, ritual, for
mai a este Plenário e ? opinião pública, do que foi
feito, e quem.são os responsáveis.

Outras'providências se impõem, visando dotar
a Câmara, de instrumentos para um papêl mais
atuante.ll'B guerra contra a corrupção, essa forma
perversa: de tributar, que inverte a lenda de Robin
Hood, pois só tira dos pobres para tloar aos ricos.

O Código de ~tica Parlamentar é certamente
mais um passo nessa direção, é uma previsão regi
mental, é uma providência disciplinadora, mas há
que ser ponderada com critério. Não podemos tratar
representantes eleitos do povo como pré-escolares,
com boletins de conduta alardeados com euforia in
conseqüente por algLins fabricantes de notícias.

O saco de pancadas, esta Casa não tem Q di
reito de permitir ser achincalhada, ridicularizada e
alvo de chacotas. Lembro a V.Exas. que a maior
arma para destruição de reputações e respeitabili
dade não é, nunca foi, uma den.úncia, ainda que o
crime mais odioso. Na política, sobretudo nos
grotões de onde vêm os votos de muitos que aqui
estão, é mais fácil e rápido destruir um político ex
pondo-o ao ridículo.

Combate à corrupção não pode ser pretexto para
dar guarida aos que buscam manchara imagem da in
stituição Poder Legislativo perante o público.

O Congresso, e suas Casas; enquanto livres,
enquanto operantes, malgrado todas a~ suas defi
ciêndas, é a maior garantia ma' liberdade de
mocrática, linha de defesa contra a tirania, a ditadura
e,a opressão.

Outros mecanismos precisam BE!r criados, e al
gunsque só existem no papel precisam ser imple
mentados. A participação popular nos trabalhos leg
islativos' não pode continuar sendo entendida aJr
enas corrlo grupos de pessoas arrebanhadas para
fazer número, que o mais da~ vezes apenas en
topem as,salas das Comissões, como figurantes de
um show de'TV, ou pano de fundo para reportagens
no noticiário noturno.

Não podê, também, ser' exerCida como ativi
dade de lobistas Pouco éticos'que buscam envolver
Parlamentares, ~rt111lgar de convencer.

O Regimento prevê, autoriza, dispõe de meios
para que o mais' simples cidadão, isoladamente ou
através de sindicatos, associações, e empresas, par
ticipem e colaborem conosCo, transparentemente,
não apenas na área legislativa, mas também no tra
balho mais duro da fiscalização.

Nessa área, pdrém, poucó ou quase l1adcr se
vê, com raras e mui honrosas exceções. Parece que
a memória curta da sOc.iedade já .esqueceu que Col
lor foi derrubado não Por seu irmão~ ,mas a partir dos
depoimentos de um simples motorista, e de uma se
cretária, que cumpriram seus deveres na hora da
verdade.

O serviço público federal, por exemplo,
acuado, assustado, amedrontado pelas rápidas
mudanças que a modernização do Eetado lhe vem
impondo, não foi ainda conclamado a nos ajudar no
dever fiscalizatório.

No instante em que conseguirmos restituir a
dignidade do servidor público, recuperar sua auto
estima, hoje quase zerada, e quando soubermos
usar seu conhecimento da máquina administrativa
para nos ajudar, poderemos gerar uma simbiose
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perfeita entre representantes do povo, de um lado, e Nós, Parlamentares brasileiros, temos a obri-
servidores do povo, 'de .outro, e teremos chances gação, o dever constitucional de fiscalizar e controlar
reais de esmagar a corrupção. o Poder Executivo, e corrupção, como eu já disse, é

Porque - é bom que se diga -, é bom deixar inerente ao exercício da atividade pública. Cabe-nos,
bem, bem claro: na maioria esmagadora dos casos, porta!1to, combater sem tréguas essa doença, não
não são os servjdores públicos de carreira os gran- . importando se é endêmica ou epidêmica.
des vilões da roubalheira. Isto, Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Deputados,

Os sanguessugas, os chupa-eabras que era tudo ó qu~ eu tinha a lhes dizer, por ora.
exaurem os cofres.. públicos, são em geral os que Deixo aqui estas idéias paraisua reflexão. É do
chegam a posições de mando e decisão pela via do debate qúe, espero, sairá o nOvo ~rfil do Parla-
livre provimento, das nomeações políticas, e traem a mento brasileiro, preparado para os desafios da vi-
confiança dos que os indicaram. rada de século, da globalização e da interdependên-

Tenho certeza de que muitos dos senhores cia, num cenário em que os corruptos de dentro de
aqui presentes já se viram surpreendidos com esse nossas fronteiras serão bem mais assediados pelos
tipo de conduta traiçoeira e reprovável. O indivíduo corruptores de fora.
que apenas passa pelo serviço público, abrindo mão As contas CC5, e a lavagem de dinheiro estão
de altíssimos vencimentos em bancos, financeiras aí mesmo, para nos confirmar. O·Projeto de Lei n.O
ou indústrias privadas, nem sempre está apenas 2.688196, que dispõe sobre esses crimes, está em
buscando enriquecer seu currículo ou, altruisti- debate. Mas essa é outra história, outro capítulo da
camente, dando de si à causa pública, se sacrifi- trama da corrupção, que menciono apenas. para re-
cando e à sua família pelo bem do povo ... afirmar a importância de-omodernizarmos os instru-

Corno não temos a tradição anglo-saxônica da mentos de luta contra o grande câncer social; a cor-
continuidade no serviço público, onde se muda um rupção:
Ministro mas nada muda daí para baixo, a toda hora Conto com a compreensão e o empenho de
cbega' .sangue novo na arena, e muitos, muitos meus pares, e conto com o apoio da sociedade e de
mesmo, não têm o perfil de um São Francisco de meus eleitores para essa luta.
Assis. Durante o discurso do Sr. Jaime Mar-

Vêm para Brasília, não têm imóvel funcional, tins, o Sr. Severino Cavalcanti, 2!l Vice-
moram em quartos de hotel ou na Academia de Presidente deixa a cadeira da presidência,
Tênis, sobrevivem dois ou três anos aos maremoto,s que' é ocupada pelo Sr. José Maurício, 1!l
da política, e se vão de volta às origens. Suplente de Secretário.

Alguém fiscaliza essa gente? O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Concedo
Alguém se preocupa em saber porque um a palavra ao nobre Deputado Amaldo Faria de Sá, em

adulto normal faz tamanhos sacrifícios pela Pátria, permuta com o Deputado Salatiel de Carvalho.
J)em ao 1'11énos a recompensa da notoriedade, do re- O SR., ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB-SP.
conhecimento público? Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Alguém aqui acredita em Papai Noel? Deputados, discute-se a possibilidade de prorro-
Qual o caminho para coibir as mutretas e ma- gação da CPMF. O Governo está preocupado, por-

racutaias desses arrivistas? que a CPMf.. tem de ser votada na Câmara, no
Mecanismos eficientes de fiscalização e con- Senado e sancionada até o dia 23 de novembro,

trole por parte do Legislativo, com a participação da caso contrário, não completará o período necessário
massa hoje inerme de servidores públicos honestos, de noventa dias para, que entre em vigor no dia 23
dedicados, competentes, que se vêm impotentes de fevereiro de 1998, data em que terminará o prazo
ante os desmandos que presenciam e passam a legal estabeldci~o pelá lei atual, que instituiu a co-
crer que nós, seus representantes, somos coniven- brança da CPMF por treze meses.
tes, por nos omitirmos na busca de soluções. Na verdade, a preocupação do Governo é com

Se nos conscientizarmos, se soubermos mobi- o fato de que a coisa está malparada. A questão dó
Iizar o potencial que está aí à nossa disposição, es- dinheiro da saúde não foi resolvida com a criação da
perando apenas ser ronvocado, poderemos des- CPMF. Quando o ex-Ministro Jatene defendia a
fechar uma grande campanha nacional de mãos Iim- CPMF, éramos contra o imposto, porque na verdade
pas, semelhante ao furacão que varreu a Itália, mas sabíamos que ia acontecer o que está acontecendo:
capitaneada, aqui, pelo Poder Legislativo. o dinheiro não está indo para a saúde.
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o que estou fal~npo não é questão de retórica.
Tive o cuidado de enviar um requerimento de infor·
mações ao Ministério da Fazenda para esclarecer a,
esta Casa a questão da CPMF. Pasmem, Srs. Depu
tadoS: até o dia 30 de junho a arrecadação da CPMi= '
foi de 2 bilhões e 921 milhões. Sabem·,V.Exas.
quanto efetivamente' foi aplicado nas ações de
saúde? Foi aplicado 1bilnão e 544 milhões, ou seja,
a metade do arrecadado.

A situação toma-se ainda mais preocupante ao
percebermos q~e a parte do FEF - 584 milhões - foi
devolvida para pagar despesas administrativas do
Ministério da Saúde. Desse valor arrecadado da
CPMF, 673 .. r:nilhões foram utilizados para pa
gamento de dívidas.

Quando aprovamos a CPMF, não o fizemos
com 'a finé!lidad~. gQ.. pagar .dívidas. A CPMF- foi
aprovada para gerar recursos para o setor Saúde. 'E
admitindo todos esses dados oficiais - 584 milhões
para aç~s' ádn1ii1istrãtivas do Ministério da Saúde,
673 milhões utilizados para pagamento de dívidas, 1
bilhão 544 milhões utilizados na saúde (e veremos de
que forma), 389 mil utilizados na ação de saneamento
- chega-se a um total de 2 bilhões 802 milhões.

Ora, se a arrecadação foi de 2 bilhões 921 mil
hões, e só aparecem 2 bilhões 802 milhões, estão
faltando - esta é minha grande preocupação - quase
110 milhões. Onde está este dinheiro? Sumiram com
ele? E isso tomando por base apenas a informação
que veio do Ministério da Fazenda dessa arre
cadaçãoaté junho.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado José
Maurício.

O Sr. José Maurício - Deputado Arnaldo Faria
de Sá, meu respeito permanente por V.Exa., por sua
atuação sempre muito clara e definida pelas popu
lações carentes e pelos despossuídos da sorte de
nosso País. Este aparte é exatamente para tentar,
de forma despret~nsiosa, dar uma pequena con
tribuição ao trabalho realizado por V.Exa. - trabalho
parcimonioso, como é de seu costume. Deputado,
formulei -possivelmente como V.Exa. o tenha feito 
requerimento de informações não apenas ao Min
istério da Fazenda, mas ao Ministério da Saúde e ao
Ministério do Planejamento. Também como V.Exa.,
tenho razões de sobejo para saber do desvio prati
cado por este Governo no que toca à chamada
CPMF, aprovada nesta Casa, porque anunciam al
hures que pretendem perpetuá-Ia como se um im
posto fosse. Manifesto minha solidariedade a V.Exa.
Deputado. Estou a indagar também em que setor
esses recursos foram aplicados. V.Exa. fala em 110
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'milhões. Acho que V.Exa. está sendo extremamente
genérosá, por ser um homem de coração muito
largo. Acho que o gato come!J; acho que o Pinóquio
escondeu; acho que a dentadura sumiu; acho que o
iogurte comeu. O que vemos, na verdade, Deputado
Arnaldo Faria de Sá, é tomar-se regra o Presidente
da República fazer uma afirmação e, na semana
seguinte, esquecer-se dela, como ocorreu em re
lação a nossa PETROBRÁS, quando de forma con
tundente o Sr. Presidente da República afirmOu que
jamais a privatizaria. Eminente Deputado Arnaldo
Faria de Sá, eminente Presidente e companheiro da '
Mesa; ocorre que o Sr. Mendonça de Barros, fiel
seguidor do Presidente ·Pinóquio·, já está a dizer a
forma como será privatizada a PETROBRÁS. Desse
modo, não dá para confiar, Deputado Arnaldo Faria
de Sá, neste Governo pelas permanentes ·pino
quiadas·,' pelas permanentes afirmações e desen
contros de informações. Afinal de contas, utiliza-sé a
mídia para iludir a boa-fé do povo brasileiro. Saúdo
V.Exa. pela coragem cívica de estar, como faço
várias vezes, denunciando mais uma falcatrua deste
Governo ·pinoquiano·.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Agradeço
ao Deputado José Maurício o aparte. Na verdade,
este documento que tenho em mãos veio do Min
istério da Fazenda. E até 30 de junho, segundo o
documento, a receita foi de 2 bilhões 920 milhões e
a aplicação foi de 2 bilhões 802 milhões de reais.
Estão faltando 120 milhões.

Ora, 120 milhões não é pouco dinheirol Esta
quantia daria para sustentar todo o programa de er
radicação da dengue. Mas mesmo admitindo o dado
contábil que nos oferecem, ainda há 673 milhões,
utilizados para pagamento de dívidas. Isso tem de
ser dinheiro do Orçamento, não da CPMF. A de
volução do FEF -584 milhões - foi utilizada em ações
administrativas, não foi utilizada na área da Saúde.
O pior é que o Governç> já enviou o Orçamento de
1998 para esta Casa, estimando a arrecadação da
CPMF em 8 bilhões. E quanto aos 20% do FEF - 1,6
bilhão -o Ministério da Fazenda já anuncia que não
será devolvido à Saúde,. alegando que essa quantia
será necessária para a Previdência Social.

Não há por quê. Já provei que dos recursos da
Contribuição Social sobre o Lucro e da COFINS, nos
anos de 1995/96 e 1997, até o mês de junho, 16 bil
hões não foram transferidos para a seguridade so
cial. Se tivesse sido feito isso, não se poderia alegar
que a Previdência fechará 1997 com um déficit de
1,5 bilhão. Mas, na verdade, isso é tudo orques
trado. Precisa-se mostrar que a Previdência já 'Iem
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com déficit para tentar.fazer a Reforma da Previdên- embalagem e de copa e cozinha, material de Iim-
cia, o que, na "verdade,.é o jogo da' Previdência Pri- peza, uniformes, tecidos e aviamentos, material para
vada. , manutenção de bens móveis e imóveis, material de

Sr. Presídénte, eu já denunciei que estão no manobra -não sei qual é~ a manobrá - e patrul-
Brasil' as grandes 'seguradoras internacionais: a hamento, material de proteção e segurança, material
American Intemational Group, assOéiadá ao ~ UNI- hospit~l~r e de manutenção para veículos, material
BANCO; a ITI Harteford, associada à ICATU; a New eletrôriico'e Ó!.,Itros materiais de consumo, diárias a
York Insurance Ufe, associada à HSBC BAMERIN- colaboradores eventuais no País, vigilância osten-
DUS; a Cigna,associada à Excel; a Allianze, asso- siva, manutenção e conserVação de bens imóveis,
ciada ao BRADESCO; a Mapfre, associada à Vera manutenção e conservação de veículos, serviços de
Cruz; a Liberty Mutual, associada à Companhia áudio, vídeo e foto, seguros em geral, outros
Paulista de Seguros;' a Aetna, associada à Su- serviços de terceiros, obras em andamento -
lamérica; dentre outras companhias que estãO' efeti- gozado!
vamente esperando a hora do mercado segurador No Maranhão, manutenção e-conservação de'
da previdência privada, de 200 milhões de dólares veícl:/!<?s, ~ocação de máquinas, manutenção e con-

Na verdade, o paralelo saúde-previdêncifl é servação de veículos, serviços de energia elétrica e
perfeitamente, lógiço. Eles acabaram com ,a pre- de telecomunicações. No Mato Grosso, diárias a co-
vidência social para fazer-o- jógo da previdência píi- -Iabarãdores-eventuais no País. No Mata Grosso do
vada. Mas.já. -fizeram isso com a saúde. No início Sul, material para manutenção! de veículos e diárias
dos anos 90 inviabilizaram a saúde gratuita para a colaboradores eventuais no País. Em Minas
darem espaço à saúde privada, para esses planos Gerais, combustíveis e lubrificantes automotivos,
quebrados e que agora querem tH"ar a pele do ci- gêneros de alimentação, material químico, material
dadão brasileiro. Por isso, esta Casa tem de se de expediente e de processamento de dados, mate-
manifestar a respeito aos planos de saúde. rial de acondicionamento e embalagem e de copa e

Mas o'que 'eu queria mostrar - e certamente cozinha, material de limpeza e produtos de higieni-
deixará V.Exas. estarrecidos - é o relatório da Coor- zação, uniformes, tecidos e aviamentos,
denação' de Normas e Avaliação, de Execução de manutenção de bens móveis e imóveis, material
Despesa, chamado CONED, .da ~retaria do elétrico, material de manobra e patrulhamento, mate-
Tesouro Nacional. Ele mostra onde foi aplicado o rial de proteção e segurança, material de áudio,
dinheiro da Contribuição Provisória sobre Movimen- vídeo e foto, material laboratorial e hospitalar, mate-
tação Financeira. 'rial para manutenção de veículos, material ele-

Ele foi utilizado, em Alagoas, para com- trônico, diárias a colaboradores eventuais no País,
bustíveís e lubrificantes, gás engarrafado, tnmerial locação de imóveis, ob,rigações patrimoniais,
de expediente, material de processamento de dados, serviços de apoio administrativo, técnico e opera-
material de manutenção de bens móveis, mà.terial cional, despesas de pequeno vulto, manutenção e
laboratorial, diárias, locação de máquinas, conservação de equipamentos e máquinas.
manutenção e conservação de equipamentos, É para isso que está sendd usado o dinheiro
manutenção e conservação de máquinas, serviço de da CPMF, não para a saúde, e el3te é um docu-
energia elétrica, serviço de água e esgoto, benfeito- mento da Secretaria do Tesouro Nacional do Min-
rias em propriedades de terceiros. É desse modo istério da Fazenda. São tão deslavados, tão cínicos
que está sendo usado o dinheiro da Saúde: em ma- que nem têm o cuidado de esconder onde aplicaram
terial de consumo. o dinheiro da CPMF, e estão querendo sua prorro-

No Amazona_s, em obras em andamento, obras gação, Deputado José Augusto, a Q.uem concedo
e instalações, equipamentos e material permanente. um aparte.
Na Bahia, combustíveis e lubrificantes. N Ceará, ca- O Sr. José Augusto - Quero apartear V.Exa.,
patazia, estiva é pesagem, manutenção e conser- Deputado Arnaldo Faria de Sá, grande lutador pelas
vação de veículos, obras e instalações. No Espírito questões da saúde. e defensor dos direitos dos
Santo, locação de bens móveis de outras naturezas, aposentados, primeiro, para elogiar V.Exa., que tão
manutenção e conservação de veículos. Em Goiás, minuciosamente denuncia o uso inadequado das
combustíveis e lubrifICantes automotivos, gêneros de verbas da CPMF, a fraude, o descaramento do Gov-
alimentação, material de· expediente e de proces- emo Fernando Henrique Cardoso que, com seu
samento de dados, material de acondicionamento e cinismo característico, além de diminuir as verbas
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para a saúde, desvia os recursos da CPMF, quebrtl
todos os acordos feitos nesta Casa e diz que saúde
não se' faz com verbas. Provavelmente S.EXa. está
sendo coerente com a política do seu Govemo, que
nega as políticas sociais. Essa políticasociaJ serviu
só para elegê-lO. Agora, S.Exa. mostra a sua face.
Quero solidarizar-me com V.Exa. pelo seu discurso
cuidadoso, que aponta onde está sendo gasto uma
parte, porque há uma outra parte que está sendo re
servada para a farra do próximo ano. V.Exa. sabe
q~ neste -Governo o que não se gasta na edu
cação, na saúde, em áreas importantes como
agricultura e outras mais, está sendo guardado para
a farra da reeleição do próximo ano, e que vamos
ver por este Brasil afora. E ainda tem a coragem e o
cinismo de propor a prorrogação da CPMF,
ameaçando a Oposição. V.Exa.. tem acompanhando
este Governo, que tem maioria nes\a Casa, mandar
recado para a Oposição no sentido de que esta pro
cure amar o.Brasil e promova as refoonas, que na
verdade não foram feitas até agora porque o Gov
erno não quer que sejam feitas. Sabemos. que a
CPMF gerou recursos que não estão sendo usados
para a saúde. Elogio a forma séna e correta com
que V.Exa. tem-se comportado na denúncia con
stante de fatos como esses. Parabéns, Deputado Ar
naldo Faria de Sá.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Incorpor:o o
aparte do Deputado José Augusto ao meu pronun
ciamento e continuo.

Em Minas Gerais, dinheiro para a manutenção
e conservação de veículos, manutenção e conser
vação de bens móveis de outras naturezas, serviço
de energia elétrica, serviços de áudio, vídeo e foto,
serviços de produção industrial, serviços gráfICO,
serviço de cópias e reprodução de documentos. No
Pará, combustíveis e lubrificantes, material de expe
diente, material de copa e cozinha, material de lim
peza, uniformes, material de proteção e segurança,
material para manutenção de veículos, passagens
para o País e locomoção urbana. Na Paraíba, COn1
bustíveis e lubrificantes, material de processamento
de dados, material para manutenção de veículos,
diárias a colaboradores, uniformes, bandeiras e
flâmulas. No Paraná, combustíveis e lubrificantes,
material para manutenção e conservação de veícu
los e equipamentos, manutenção e conservação de
bens móveis de outras naturezas, serviços gráficos,
uniformes. Em Pernambuco, serviços de áudio,
vídeo e foto, obras em andamento, obras e in
stalações. No Piauí, diárias no País, combustíveis e
lubrificantes, gêneros de alimentação, material de

expediente, material de copa e co;~inha e de lim
peza, manutenção de bens móveis, material elétrico,
manutenção e conservação de veículos. No -Rio de
Janeiro, serviços eventuais de agentes de saúde,
combustíveis e lubrificantes, material de expediente,
uniformes. Uniformes, no Rio de J1aneiro: 487 mil
reais. Nossa, Senhora!

No Rio de Grande do Norte, combustíveis e lu
brificafltes, gêneros de. alimentação, material
químico e farmacológico, material de expediente e
de processamento de dados, material de em
balagem, material de cama e mesa - não sei para
que isso é necessário ., material de! copa e cozinha
e de .limpeza, uniformes, tecidos e> aviamentos,
manutenção de bens móveis e imóveis, material
elétrico, material de proteção e segurança,
manutenção e conservação de veículos, ferramentas
- devem ser para operar alguém -, diárias a colabo
radores, obrigações patronais, manutenção e con
servação de bens imóveis, manutonção de máqui
nas e veículos, serviços de energia elétrica. serviços
gráficos, confecção de material de acondiciona
mento e embalagem.

No Rio Grande do Sul, passa~Jens para o País,
diárias a colaboradores, manutenç~io e conservação
de veículos, serviços de telecomunicações, fretes e
transporte de encomendas, serviços de cópias e re
produção de documentos, outros serviços de tercei
ros, combustíveis e lubrificantes, gÉ!neros de alimen
tação. Dessa forma é que o dinhe!iro da CPMF, da
saúde, está sendo utilizado.

O total de 113 milhões e 1'70 mil reais, que
chegou a mim através do CONED" é o dinheiro que
teria sido arrecadadó para a saúde. E não têm se
quer o cuidado de mascarar; são desmascarados
mesmo. Impressionante! E ainda querem prorrogar a
CPMF.

Alguns Parlamentares neste plenário acabaram
sucumbindo e aprovaram a CPMF porque acredi
tavam no ex-Ministro da Saúde, Adib Jatene. Mas
logo que o Governo conseguiu a aprovação dessa
contribuição, mandaram o Ministro embora, porque
S.Exa. não deixaria que desviassem a verba da
CPMF. Essa é a jogada e por isso querem sua pror
rogação e estão desesperados para que ela saia
rapidamente até o dia 23 de novembro.

Há uma transferência para o Ceará de 665 mil
hões redondos, o que me deixou ainda mais intri
gado. Nisso deve haver algo inexplicável. Para Mu
nicípios de Goiás, 980.mil reais, 'Valor redondo. To
cantins, 1 bilhão, 250 mil reais. Mato Grosso do Sul,
200 mil reais. Minas Gerais, 250 mil reais. Não estou
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entendendo esses valores redondos. Deve haver al
guma maracutaia daquelas cabeludas, daquelas
complicadas, porque não é .dinheiro para a saúde.

Na verdade, a saúqe neste País está doente,
está na UTI. E eles querem pôr a culpa no Con
gresso Nacional, dizendo qu~ não aprova as réfor
mas. Ora, será que é culpa do Congresso N~çiQnal
baixar medida provisória? .Será qiié é éülpa do Con
gresso Nacional autorizar despesas? Será que é
culpa do' .Congresso Nacional autorizar esse ou
aquele pagamento?

E não me venham dizer que estou falando
aleatoriamente. Tenho nas mãos um documento da
Secretaria do Tesouro Nacional, Coordenação de
Normas e Avaliação de Execução de D~spesas 
CONED, para mostrar para quem quiser ver. Estou
com a resposta oficial a um requerimento !Je, info~
.mações. Esses dados eu peguei com .eles mesmos.
Agora, se nem eles têm cuidado Com ~ coisa, imagi
nem o que está acontecendo!

Há outra coisa que achei estranho' e que agora
vamos· entender: sabe quanto saiu da: CPMF para a
CEME, a tal entidade que.comprava:remédios é tal?
Uma nota! Para a Central de Mediéiamentos, 'foram
transferidos 66 milhões, 492 mil e 719 reais. I

Entenderam agora por que estavam sobrando
aqueles remédios lá? Eles tinHam 'que sumir com a
grana. Então, fizeram este jogo:' compraram uma
grande quantidade de remédios, que não precisava,
e agora armam.uma saída para tentar justificar onde
meteram o dinheiro.

Ouço o nobre Dep,utadQ Chico Vigilaote.

O Sr. Chico Vigilante - Nobre Deputado Ar
naldo Faria de Sá, quero parabenizar V.Exá. por
essa intervenção e dizer que fico muito satisfeito,
porque uma coisa é nós, do PT, do PSTU, do PSB
falarmos aqui, outra coisa é um Deputado da base
de sustentação. do Governo trazer essa realidade à
tribuna da Ca,sa, dizer para a sociedade, o que efeti
vamente estê} acontecendo, declarar que o Ministro
Adib Jaten.e~ por quem esta Casa inteira tem o maior
respeito, homem respeitado por todos os partidos e
todos os' segmentos políticos do País, saiu do Gov
erno eXfltamente para não compactuar com este tipo
de falcatrua, de desmando, de malandragem. Por
tanto, nobre Deputado, fica claro para todos nós que
a CPMF está realmente ~endo desviada para outros
fins, e nós temos a obrigação moral de não permitir
que ela seja prorrogada. Da minha parte, V.Exa.
pode ter certeza de que farei tudo para que este as
salto ao bolso dos mais humildes não se perpetue

mais uma vez. Parabéns a V.Exa. pelo brilhante pro
nunciamento.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Incorporo o
aparte do Deputado Chico Vigilante ao meu pronun
ciamento e, com prazer, concedo um aparte ao no
bre éompanheiro de bancada, Deputado Adylson
Motta; que, apesar de ser, como eu, de um partido
da bas~ do Governo, também tem, como eu, a inde
pendênQia suficiente para vir. a esta tribuna e fazer
esse tiPÇ> de denúncia, dizer que essa história de
que a CPMF vai para a saúde não é verdade. Ela é
utilizada para outros fins, e vamos ter que denunciar
isso.

O Sr. :Adylson Motta - Deputado Arn.~lIdo Faria
de' Sá, ém primeiro lugar, quero congratular-me com
V.Exa., que disse muito bem que o fato de o nosso
partido ter assumido um compromisso com o Gov
erno não nos toma aqui servis e subservientes a to
das as bandalheiras que venha a fazer. Apóio o
Governo até onde ele estiver correto. O meu com
promisso, como o de V.Exa., é com a sociedade
brasileira num sentido mais amplo.

O SR ARNALDO FARIA DE SÁ - Perfei
tamente.

O Sr. AdylsQn Motta - E em nome destá so
ciedade, não tenho condições ~ vir a 'esta Casa e
votar a aprovação de mais um t~buto, seja na con
dição e no nome q~ tiver. Quero voltar para a
minha terra e cumpri~ os meus mandatos aqui
dizendo que· nunca\ aju.dei a 8P.rovar mais imposto
neste País, a não ser que' ,sejarh suprimidos outros.
Então, votei contra a CPMF, desde a sua versão
original, o IPMF, em primeiro Il(gar, porque tudo que
é provisório neste País se transforma em perma
nente. E sobre isso, já alertava. De fato,. transfor
mou-se em permanente. Já era para ter sido .liqüf
dado no seu primeiro vencimento, mas se transfor
mou em CPMF e está aí; Em segul\do lugar, com
provadamente, foi desviado recurso. da área da
saúde, assim como aquele famoso Fundo Social de
Emergência, que de emergência não tinha nada e de
social, muito menos, que serviu até para ,pagar re
cepções, festas, flores e outras baboseiras do Gov
erno. Então, eu, sendo de um partido que apóia o
Governo, seria um capacho, um servil, um subservi
ente se viesse aqui, em nome de um pretenso apoio
ao Governo, apoiar esse tipo de coisa. Temos que
ter essa independência. Quero congratular-me com
V.Exa. e dizer que vou votar contra. Não há maneira
de eu votar aqui a aprovação de imposto, a não ser
que o Governo, de uma maneira séria, faça aquela
reforma da qual ele está fugindo, que é a reforma
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tributária. Insiste permanentemente na reforma do
Estado, na refor~ da Previdência, que são ne
cessárias; mas as mais importantes foram deixadas
de lado, entre as quais a reforma fiscal. São 60 tribu
tos, uma carga que está liquidando com a classe
média, com as pequenas e grandes empresas. O
Brasil está se tomando inv~eJ. Em nome de uma
estabilização fiscal, de uma debelaçãQ da 'inflação,
pretende-se agora continuar nesse estado de coisas.
Os juros estão extorsivos. Pagamos 00 :Bfàsil de
juros ao mês, para dar uma idéia, o que se paga em
Cingapura em dez anos. Então, este tomou-se um
País onde praticamente não se pode mais viver.
Está-se admInistrando em. -nome dessa estabili
zação, em nOI1)Erdessa queda da inflação, que todos
aplaudi~'i I1l?s temos que ver o outro lado. Não
podemos invíabilizar nossa sociedade. .Então, nobre
Deputado, quero congratular-me, mais l!ma vez,
com V.Exa., que tem sido um homem in~~pendente,

correto e que nem por isso deixa de d~r seu ,apoio
ao Govemo nas horas em que ele preQisou, corno eu
também dei. Agora, reservamo~nos essa inde
pendência para agirmos corretamente. Aliás, acho
que uma Situação honesta,. um apoio honesto é
aquele que alerta o Presidente para as coisas er
radas que está fazendo..A.cho que o que estamos
fazendo é dar uma contribuição ao Presidente da
República, que, cercado da sua entourage, daquela
turma que só sabe tecer loas e elogios ao Presi
dente, muitas vezes, cai fora da realidade. E talvez
vozes isoladas, como a de V.Exa. e a minha, nesta
tribuna, leVAm o Presidente a meditar e ver que nem
tudo são rosas neste Pa;s, conforme estão dizendo.
Temos, portanto, que olhar o outro lado. Penso,_ e.n
tão, que, desta forma, estamos ajudando o Governo,
porque ninguém aqui está criticando no sentido de
desmoralizá-lo, de destruí-lo ou coisa dessa ordem.
O que queremos é ajudar o Brasil. Queremos que o
Governo encontre o caminho certo. E mais imposto
e desvio de verbas não são o caminho correto para
chegarmos onde pretendemos.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ'~ Nobre
Deputado Adylson Motta, agradeço a V. Exa. o
aparte, que incorporo ao meu pronunciamento.

Mas gostaria de chamar a atenção dos nobres
pares para o fato de que temos que ganhar a vo
tação na urgência, porque, na hora em que formos
votar o projeto, é maioria simples. É uma lei or
dinária. Temos que, na hora da urgência, impedir
que o Govemo consiga os 257 votos necessários. O
grande embate dar:se-á na votação do requerimento

de urgência. Por isso, o Governo não quis votá-lo
esta semana, vai deixar-para a semana que vem.

Devemos dizer "não" à .CPMF, porque ela não
resolveu o problema de saúde deste País, haja vista a
discussão dos planos ~ privados de saúde; "não" à
CPMF, para impedir que façam outra vez o que de
monstrei desta: tribuna, ou seja, que o dinheiro seja
desviado, seja utilizado para outros fins, enquanto o
orçamento do Ministério:da saúde é cada vez mais s0

lapado, é cada vez mais diminuído de forma proposital.
.Portanto, se a CPt,ljF fosse utilizada realmente'

nas ações de saúde, até poderíamos discutir a pos
sibilidade de encontrarmos uma fórmula alternativa.
Mas esta CPMF que fÍiz com que o dinheiro vá para
o caixa do Tesouro e lá tenha outros fins que não
conhecemos, tenha outras finalidades mascaradas,
outras finalidades eivadas de subterfúgios, não
podemos aceitar e admitir, até porque o desgraçado
do cidadão brasileiro,' que precisa de saúde, tem de
pagar um plano -de saúde privada, sem saber se terá
direito ao atendimento mínimo, porque até a UTI é
limitada e ele tem as prestações aumentadas con
stantemente.

Em defesa da saúde, vamos fazer uma revisão
em todos os programas de saúde.

Era o que tinha a dizer.

Durante o discurso do Sr. Arnaldo
Faria de Sá, o Sr. José Maurício, 19 Su
plente de secretário, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr: Arlindo
Vatyas, § 29 do artigo 18 do Regimento fn
temo.

_'li-=- 9flDEM DO DIA

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Vargàs) -. Encer
rado o Grande Expediente; passa-se à Ordem do
Dia.

Apresentação de proposições

Os Srs. Deputados que tenham proposições a
apresentar queiram fazê-lo.

APRESENTAM PRÓPOSIÇÕES OS SENHO
RES:

HAROLDO SABÓiA
Projeto de lei que fixa o limite máximo para o

valor da taxa de inscrição ao exame vestibular e dá'
outras providências.

WELSON GASPARINI
Projeto de lei que altera os §§ 4º e 5º do art. 41

da Lei n.2 8.21.3, de ~991, para fixar novo prazo para
pagamento dos benefícios de prestação continuada
do Regime Geral d~Previdência Social.
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CARLOS NELSON E OUTROS
Proposta de emandl;l à Constituição que modi

fica o art. 37 da Constituição Federal, dispondo so
bre o provimento de cargos em comissão.

NEDSON MICHELETI
Requerimeoto de informações ao Ministério da

fazenda sobre gastos com propaganda e publici
dade pela Caixa Econômica Federal.

HAROLDO LIMA
Requerimento' de informações ao Ministério do

Planejamento e Orçamento sobre empréstimos con
cedidos pelo BNDES.

INÁCIO ARRUDA
Projeto de lei que determina que as conces

sionárias de serviços de radiodifusão e televisão divul
guem informações de utilidades públicas sobre o
Sistema Único de Saúde -SUS, e dá outras providên
cias.

LUCIANO ZICA
Requerimento de informações ao Ministério de

Minas e Energia sobre exploração, desenvolvimento
e prooL!Ção submetida pela Petrobrás à ANP.

Requerimento de informações ao Ministério de
Mina~ e. Energia sobre a constituição de subsidiárias
cfu.:PÉTROBRÁS para operar e construir dutos.
:. . Requerimento de informações ao Ministério
dos Transportes sobre contratos com empresas for
necedoras de pedra britada para o Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem - DNER.

ARLINDO CHINAGLlA .
Requerimento de informações ao Ministério da

Ciência e Tecnologia sobre o Contrato n.º AO
01.14.080.0/97, firmado entre o Inpe e a Funcate.

Requerimento de informações ao Ministério do
Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Amazônia Le
gai sobre gastos com publicidade.

Requerimento de informações ao Ministério da
Indústria, do Comércio e do Turismo sobre gastos
com publicidade.

Requerimento de informações ao Ministério
das Comunicações sobre gastos com publicidade.

Requerimento de informações ao Ministério Ex
traordinário para Coordenação de Assuntos Políticos
sobre gastos com publicidade.

Requerimento de informações ao Ministério Ex
traordinário dos Esportes sobre gastos com publicidade.

Requerimento de informações ao Ministério do
Planejamento e Orçamento sobre gastos com pub
licidade.

Requerimento de informações ao Ministério de
Minas e Energia sobre gastos com publicidade.

Requerimento de informações ao Ministério das
Relações Exteriores sobre gastos com publicidade.

Requerimento de informações ao Ministério da
Educação e do Desporto sobre gastos com publicidade.

Requerimento de informações ao Ministério da
Ciência e Tecnologia sobre gastos com publicidade.

Requerimento de informações ao Ministério da
Agricultura e do Abastecimento sobre gastos com
publicidade.

. Requerimento de informações ao Ministério da
Administração Federal e Reforma do "Estado sobre
gastos com publicidade.

Requerimento de informações ao Ministério da
Aeronáutica sobre gastos com publicidade.

Requerimento de informações ao Ministério da
Marinha sobre gastos com publicidade.

Requerimento de informações ao Ministério da
Cultura sobre g~stos com publicidade.

Requ~rimento de informações ao Ministério da
Justiça sobre gastos com publicidade.

Requerimento ae 'informações ao Ministério da
Saúde sobre gastos com publicidade.

Requerimento de informações ao Ministério da
Fazenda sobre gastos com publicidade.

Requerimento de informações ao Ministério do
Trabalho sobre gastos com publicidade.

Requerimento de informações ao Ministério do
Exército sobre gastos com publicidade.

Requerimento de informações ao Ministério
dos Transportes sobre gastos com publicidade.

ENIO BACCI E OUTROS
Proposta de emenda à Constituição que dá

nova redação às alíneas b e c do inciso XLVII do
art.5º.

PAUL() PAIM
Projetó de lei que dispõe sobre o so

brestamento de matrículas em estabei"ecimentos de
ensino e dá outras providências.

Projeto, de lei que altera o art. 147 da Lei nº
9.503, de 1997, que institui o Código de Trânsito
Brasileiro.

EDUARDO JORGE
Requerimento <;te informações ao Ministério

da Educação ',sobre recursos repassados à Pre
feitura de são Paulo para compra de merenda
escolar.

MARCONI PÉRILLO
Indicação ao Ministério das Comunicações de

conurbação das ligações telefônicas na região da
Grande Goiânia, e no Município de Aragoiânia,
Estado de Goiás



Nem se pode aceitar que a realização de ex
ames de acesso à instituição de ensino se converta
em fonte de lucros. Mesmo porque, muitas das insti
tuições que cobram taxas exorbitanfes, e investem
grandes .somas 'em campanhas publicitárias para a
captação de candidatóS, são tormaJmênte consid
eradas instituições sem fins lucrativos.

Os abusos são incontáveis. Há instituiçÕes que
cobram R$50,OO; R$60.00; R$80,OO; etc. O limite é a
lei da oferta e da procura, ou seja, o mercado.

E não é só. Muitas instituições, apesar de pos
suir .campus avançados em diversos municípios;
obri.gam os candidatos a se deslocarem até a capital
do Es~dopara realizar as provas.

Mesmo quando aplicam as provas em seus
C8ll'1pi avançados, algumas instituições impõe, aos
candidatos. dos municípios interioranos, que optem
apenas pelos cursos disponíveis no campus
avançados, caso contrário, terão de se deslOCar à
capital do Estado.

Podemos citar como exemplo a Universidade
Federal do Maranhão ..:. UFMA, este ano, está co
brando R$50,OO para inscrição ao concurso. Além
da exorbitância dessa taxa, o estudante do segundo
grau que mora no interior terá que se deslocar para
a capital. São Luís, pois a Universidade não aplicará
provas e.m outros municípios. Considerando que a
prova ocorrerá em três etapas, tomemos como ex
emplo um candidato que mora em Imperatriz - MA.
Ele gastará R$50,OO .com a inscrição mais R$192,OO
com as passagens' de ônibus, além de despesas
com alimentação e alojamento. Suas despesas, as
sim, podem chegar a R$500,OO, ou seja, mais de 4
salários mínimos.

O curioso é que a UFMA possui um Campus
Avançado em Impe~triz. Entretanto, os candidatos
que optaram por cursos que não são ministrados ali,
são obrigados a se d~slocarem até São Luís para
prestarem as provas.: Em situação similar estão os
estudantes de Bacabal, Chapadinha, Pinheiro e
Codó, todos no Maranhão. É um absurdo.

Há muito que se tem denunciadÇ) que o ves
tibular é um sistema de avaliação que funciona como
um funil. É necessário que se busque formas alter~

nativas para se avaliar o aluno que pleiteia uma
vaga em instituição de ensino superior. Um bom ex~

emplo foi dado pelo Govemo do Distrito Federal, em
convênio com a UnB, com a implementação do Pro
grama de Avaliação Seriada (PAS), onde o aluno do
segundo grau faz anualmente provas. O sistema fun
ciona como urna cademeta de poupança de pontos.
Se ao terminar o segundo grau ele tiver a pontuação
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PROJETO DE LEI N.23.791197·
(Do Sr. Haroldo Sabóia)

Fixa o limite máximo para o valor da
taxa de inscrição ao exame vestibular e
dá outras providências.

O Congresso Nàcional decreta:
Art. 1º A taxa .de inscrição para o concurso de

acesso às instituiçÕés de ensino superior, exame
vestibular,.terá o valor de, no máximo, 10% (dez por
cento) do salário mínimo, devendo ser fixado'exclu
sivamente em razão dos custos de execução das
provas.

Art. 2º.Aos candidatos comprovadamente car
entes é assegurada a inscrição gratuita.

Parágrafo único. É carente, pará os efeitos
desta lei, o candidato cuja renda.familiar..seja,.de.até
5 (cinco>,"salários'mínlmcsou, sendo maior de.21
(vinte e um) anos, esteja desempregado.

Arf:"3º Devem constar do edital de convocação
do concurso os procedimentos para solicitação de
inscrição na qualidade de candidato carente.

Art. 4º A instituição de ensino superior,que pos
sua "campus avançado" ou estabelecimento em
mais de um município deve realizar provas do ex
ame vestibular em todos eles, independentemente
do número de candidatos inscritos.

Parágrafo único. Os inscritos para o exame
vestibular, na hipótese descrita no caput deste ar
tigo, podem optar por concorrer às vagas dos cursos
disponíveis em qualquer estabelecimento da insti
tuição realizadora do exame, ainda que fora do mu
nicípio em que realizará as provas.

Art. 5º As disposições desta lei se aplicam às
instituições de ensino súperior públicas e privadas.

Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

O presente projeto de lei tem por objetivo esta
belecer um parâmetro para a cobrança de taxas
pelas instituições de ensino superior em razão da in
scrição para o exame vestibular.

Grande número de instituições tem transfor
mado a cobrança desta taxa em verdadeira fonte de
renda, quando não, fonte de lucros. O que se consti
tui numa inegável deformação e desvirtuamento de
tal cobrança.

A taxa deve ter por função, tão somente, fazer
frente às despesas advindas da realização do cer
tame. Não pode converter-se, como tem sido, em
obstáculo ao acesso à universidade.
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§ J2 É vedada a nomeação para cargo
em comissão, de órgão ou entidade de

Justificação

O presente projeto de lei propõe que seja an
tecipado o prazo de pagamento dos 'benefícios de
prestação continuada da Previdência Social. Atual
mente. segundo dispõe o art. 41, § 42 da Lei n2

8.213~ de 24 .c;Je julho de 1991, eSSjes benefícios de
vem ser pagos até o' 1'02 'dia útil do mês seguinte ao
de competência.

Ocor~l.pórém, que a depender da ocorrência
de feria90s nos dias iniciais do mês, o pagamento
pode sé dar já na segunda quinzena, trazendo pre
juízos financeiros aos aposentados e pensionistas,
que não são reparados pela Previdência SOCial.

Diante qis$o, esse projeto defende alterar o §
4Q do art. 41 da referida Lei para fixar novo prazo
para pagamento dos benefícios de prestação con
tinuãda, determinando que este se dê até o 52 dia
útil de cada mês. Ademais, é $'ugerida alteração no §
52 do mesmo artigo, a fim de adequar o dispositivo à
modificação proposta no parágrafo anterior:

Tendo em vista a importâflCia dessa nossa pre
posição para todos os aposentados e pensionistas
da Previdência Social, o que revela seu indiscutível
conteúdo social, esperamos contar com o apoio dos
ilustres membros desta Casa para garantir a sua
aprovação.

Sala das Sessões, 30 de outubro de 1997. 
Deputado Welson Gasparini.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N!! DE

(Do Deputado Carlos Nelson e outros)

Modifica o àrt. 37 da Constituição
Federal, dispondo sobre o provimento de
cargos em comissão.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal, nos termos do',art. 60 da Consti
tuição Federal, promulgam a s~guinte Emenda ao
texto constitucional:

Artigo único. O art. 37 da Constituição Federal
passa a vigorar acrescido dos §§ 7º e ~2 e com as
seguintes modificações em seu inciso V:

-Art. 37............................•...................
V - Serão exercidos .. por servidores

ocupantes de cargo de proVimento efetivo,
exclusivamente, as funções de confiança e,
preferencialmente, os cargos em comissét~>
na forma prevista em lei, observrlrl -: ú dis~

posto nos §§ 7º e 82;

-
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data

de sua publicação.
Art. 32 Revogam-se as disposições em

contrário.
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exigida estara automaticam~nte dentro da .universi
dade.

Em síntêse, a cobrança de taxas não pode se
converter em fonte' de renda· para a instituição.
Mesmo sabendo que as verbas> qiJe o G0vemo
destina para as despesas das universidades são di
minutas não é aceitável que se onere, ainda mais,
os alunos que· tenham uma vaga nas universidades
públicas.

Sala das Sessões, 30 de outubro de 1997. 
Deputado Haroldo Ssbóia, PT - MA

PROJETO DE LEI N2 3.792, DE 1997'
(Do Sr. Welson Gasparini)

Altera os §§ 42 e 52 do art. 41 de ~i

n2 '8.213, de 24 de julho de 1991;·'para
fixãr" ~i'lõv<r prazo- para pagamento- ··dos
bejlefícios de prestação continuada do
Regime Geral de Previdência Social.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 O art. 41 da .Lei nl! 8.213, de 24 de julho

de 1991, passa a vigorar com alteração nos §§ 42 e
5º, conforme a s,eguinte redação:

-Art. 41 .
§ 4º Os benefícios de prestação con

tinuada devem ser pagos até o quihto dia útil
do mês seguinte ao de Sl:la competência,
antecipando-se o pagamento para o dia útil
imediatamente anterior se nesta última data
não houver expediente bancário, obl:iervada
ainda a distribuição proporcional do l1úmero
de beneficiários por dia de pagamento..

§ 52 Em caso de comprovada inviabili
dade operacional e•. financeira do Jnstituto
Nacional do Seguro Social, o Conselho Na
cional de Previdência Social poderá autori
zar,em caráter excepcional, que o pa
gamento dos benefícios de prestação con
tinuada, concedidos a partir de' 1!! de agosto
de 1992, seja efetuado do sexto ao sétimo
dia útil do mês seguinte ao de competência,
antecipando-se o pagamento para o dia útil
imediatârnente anterior se nesta última data
não houver expediente bancário e retor
nando-se à regra geral, disposta no § 4º
deste artigo, tão logo, superadas as di
ficuldades.



Outubro de 1997 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 31 34815

qualquer dos Poderes; de cônjuge, compan
heiro ou parente por consangüinidade,
adoção ou afinidade, até o segundoograu, in
clusive, das seguintes autoridades, no âm
bito das respectivas esferas de governo:

I - Presidente e Vice-Presidente da
República, Governador e Vice-Governador
de Estado, Prefeito e Vice-Prefeito de Mu
nicípio,

11 - membros do Poder Legislativo;
111 - magistrados;
IV - membros de Tribunais ou Consel

hos de contas;
V - Ministros de Estado; secretários

Estaduais e Municípais e titulares de cargos
de nível equivalente;

VI - ocupantes de cargos ou funções
de direção imediatamente' subordinados às
autoridades de que trata o inciso V;

VII - dirigentes máximos de entidades
da administração indireta;

VIII - Procuradores-Gerais do Min
istério Público e Chefes -da Advocacia-Geral
da União e da Defensoria Pública;

IX - titulares de outros cargos especifi
cados em lei.

§ 82 A vedação de que trata o § 7º não
se aplica aos ocupantes de cargo ou em
prego de provimento efetivo à nomeação
para cargo em comissão no órgão ou enti
dade em que estiverem lotados.·

Justificação

Preocupados em moralizar o serviço público,
alguns parlamentares vêm apresentando propostas
destinadas a impedir a nomeação de parentes de
autoridades públicas para cargos .em comissão.
Nesse mesmo sentido, a lei que disciplina a carreira
dos servidores do Poder Judiciário, editada em
dezembro de 1996, trouxe vedação que foi
aplaudida pela sociedade, cansada de assistir a
escândalos envolvendo o preenchimento inescrupu
loso de cargos públicos.

Tais iniciativas objetivam, em sua maioria, re
stringir as nomeayões no âmbito dos órgãos ou enti
dades aos quais se vinculam as autoridades. São
proposições indiscutivelmente meritórias, que pro
curam proteger a administração pública de abuso no
provimento dos cargos em comissão.

A presente proposta, orientada sobretudo pelo
princ(pio da moralidade, tem escopo ainda mais am
plo, uma vez que visa impedir a nomeação de paren
tes de autoridades para cargos em comissão de

qualquer dos Poderes da respectiva esferaAe gov
erno. Por autoridade entendam-se os detentores de
mandato eletivo executivo ou legislativo, magistra
dos, membros de tribunais ou conselhos de contas,
Ministros de Estado, Secretários Estaduais e Munici
pais e outros cargos mais elevados da administração
pública direta e indireta. O tempo é, portanto, bas
tal)te abrangente, em conformidade com os objetivos
do projeto, ficando contudo ressalvada a nomeação
.'de servidores efetivos para cargos comissionados
dos respectivos órgãos.

A vedação de nomeação de parentes de autori
dades no âmbito dos respectivos órgãos e entidades
é medida de combate ao nepotismo, infelizmente
ainda praticado no País. Por sua véz, a vedação
mais ampla, aplicável aos cargos em comissão de
todos os Poderes numa mesma esfera de govemo,
impedirá que esses cargos, sejam usados como'ob
jeto de barganha entre pessoas investidas nas mais
altas funções públicas, atitude que compromete a
necessária imparcialidade de suas decisões como
autoridades públicas.

Esse último aspecto tornou-se ainda mais rele
vante após a aprovação da emenda constitucional
que permite a reeleição dos Chefes do Poder Execu
tivo federal, estadual, distrital e municipal. Mais do
que nunca é preciso encontrar instrumentos que
coíbam o uso ilícito da administração pública, aí in
cluído o provimento de cargos, na obtenção de apoio
para a reeleição, em detrimento do interesse público
e do processo democrático.

Para tanto estamos propondo seja modificado
o texto constitucional' com o acréscimo de dois
parágrafos ao dispositivo (art. 37) que alinha os
princípios e comandos fundamentais aplicáveis à ad
ministração de todos os níveis de governo. Foram
também propostas alterações ao inciso V do art. 37,
que trata do provimento de cargos em comissão,
com a necessária distinção entre esses cargos e as
funções de confiança, ajuste que deve ser feito tanto
p~ra o aprimoramento do texto atual quanto para se
assegurar a consistência da proposição.

Sala das Sessões, 30 de outubro de 1997. - Depu
tado Carlos Nelson.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº 2.939/97
(Do Deputado Nedson Micheleti)

Requer informações ao Sr. Ministro
de Estado da Fazenda

Senhor Presidente:
Requeiro, com base no § 2º do art. 50 da Con

stituição Federal, combinado com o art. 116 do Regi-



Senhor Presidente:
Informações divulgadas pela Imprensa Na

cional e pelo próprio Banco Nacional de Desen
volvimento Econômico e Social - BNDES - assegu
ram que o banco tem concedido empréstimos e fi-
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mento Interno da Câmara dos Deputauos, sejam 50- 14) Haverá renovação de contratos nessa
licitadas ao Sr. Ministro de Estado da Fazenda, as área? Quais? A CEF pretende contratar novas em-
seguintes informações: presas elou agências?

1) Quanto a Caixa Econômica Federal- CEF - 15) Quais os produtos da CEF que serão priori-
gastou, em moeda na«tional, com propaganda/pub- zados em tais campanhas?
licidade para veiculação de sua marca, de janeiro a Justificação

outubro de 1997? Observa-se, nos últimos meses, uma agressiva
2) Quais as empresaslagên~_ias C9ntratadai para campanha publicitária da Caixa Econômica Federal

este fim? Enviar cópia~ respectivos contratos. nos p~ncipais meios de comunicação do País. inclu-
3) Ql:Jais os critérios utilizadOs pela CEF para a sive em Campanhas institucionais do Governo.Federal.

contratação. dessas empresas'! lendo em vista que a Caixa E~onômica Fed-
4) Quais os meios de comunicação (TV, rádio, eral integra o patrimônio público, é dever deste Par-

jornais, etc.) utilizados para tais campanhas? le- lamento verificar se as despesas por ela realizadas
vando-se em conta os valores despendidos, indicar se encontram.ém consonância com os p~drões éti-
em termos percentuais os veículos de comunicaltão eos e-legais que devem nortear todms os gastos en-
mais utilizados em tais campanhas. Ind~r também volvendo dinheiro público. Além disso, cumpre ex-
os nomes destes veículos. aminar a maneira pela qual cada empresa estatal se

5) A CEF celebra contratos de· propa- relaciona com o público, os mecanismos utilizados
ganda/publicidade para divulgação de seus produtos para veiCulação de seus produtos e de sua imagem,
alou imagem em veículos de comunicação de os objetivos perseguidos para satisfazer inclusive
caráter regional? suas necessidades de conquista do mercado.

6) Quais os produtos da CEF Vleiculados nas- . O jornal Folha de S.Paulo, edição de 22-10-
sas campanhas de propaganda/publicidade? 97, publicou' reportagem segund? a qual o G~v:mo

7) A CEF dispõe de estudos elou pesquisas Federal tefá' este ano um gasto de R$491 mllhoes,
que demonstram o potencial del'retomo decorrente quase 40%.a 'mais que em 1996; utilizando-s~ princi-
de tais campanhas? palmente das estatais. Trata-se de um tema que

8) Algumas campanhas institucionais do Gov- está a exigir um acompanha~tomais sistemático,
emo Federal carregam a marca. da CEF. Pergunta- pois se constata' que além dos gastos crescentes
se: quais os critérios utilizados pela CEF para assu- com publicidade,.há também uma concentração das
mir o patrocínio de tais campanhas? agências contratadas."

9) O Ministério da Educação e do Desporto Ora, basta Irgar'a televi~o, abrir os jornais de
lançou recentemente um projeto cujo objetivo anun- circulação nacional ou àté mesmo passar pela Es-
ciado seria colocar todas as crianças na -escola; tal planada dos Ministérios, 'nesta Capital, para se ob-
projeto está sendo divulgado com o patrocínio da servar que a Caixa Econômica Federal vem protago-
CEF. Pergunta-se: quanto a CEF já' gastou, em nizando enfáticas campanhas publicitárias, seja para
moeda nacional, neste projeto? Qual é o montante promover a sua imagem, seja, aparentemente, Prara
global de gastos envolvidos, nesta campanha, sob a promover a imagem do Governo Federal.
responsabilidade da CEF? Qual ou quais os instru- O presente Recjuerimento certamente há de
mentos contratuais que vinculam a CEF a esse pro- contribuir para que este Poder 'Legislativo, ver-
jeto do Ministério da Educação e do Desporto? Fa- dadeiro titular do controle externo da Administração
vor remeter -cópia dos documentos que formalizam Pública, exerça suas altas atribuições institucionais
tal vinculação; de fiscalização, sobretudo em uma área tão sensível

10).Quanto foi gasto, em moeda nacional, pel~ como a dos contratos de publicidade das estatais.
CEF em campanhas publicitárias, seja divulgando dl- Sala das Sessões, 30 de outubro de 1997. -
retamente seus produtos, seja participando de cam- Deputado Nedson Micheleti (PT - PR).

panhas institucionais do Governo Federal? REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N!! 2.940/97
11) Quais as empresas contratadas pela CEF,

em 1996, para a promoção de tais campanhas?
12) Quais os critérios utilizados pela CEF para

sua contratação?
13) Quanto a CEF pretende gastar, em 1998,

com propaganda/publicidade?'
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nanciamentos volumosos aos novos proprietários de para a execução de programas so(,.;ais? Que pro-
estatais privatizadas e aos que se candidatam à gramas foram contemplados e em quais estados
compra das empresas de energia elétrica submeti- estão sendo ou foram executados?
das a leilão. Segundo documentos do BNDES, a in- 5. Qual a quantidade de recursos repassados
stituição desembolsou cerca de R$6,8 bilhões em pelo BNDES u empresas estatais nos anos de 1994,
1996 e cerca de R$10,9 bilhões em 1997, podendo 1995, 1996 e 1997,ql.!ais as empresas beneficiadas
chegar a R$15 bilhões até o final do ano, a título de e a que se destinavam ,tais recursos?
empréstimos e financiamentos repassados aos 6. Qual a quantidade -de recursos repassado.s
estados, para auxiliar nos chamadOs ajustes fiscais, pelo BNDES à concessionárias de serviço público,
e a diversas empresas privadas, estatais, conces- quais as concessionárias contempladas e as con~

sionárias de serviço público e programas sociais em dições dos empréstimos e/ou financiamentos?
andamento no país. "7 ...., Qual a quantidade de recursos concedidos

Empresas estrangeiras, até há pouco impedi- pelo BNDES a empresas estrangeiras, quais as em~

das de receber qualquer tipo de apoio financeiro do presas ben~ficiadas, quanto cada uma recebeu,
BNDES, nos últimos tempos passaram a ser benefi- quais garantias ofereceram e a que se destinavam
ciadas com consideráveis empréstimos que, na tais empréstimos,e~ou financiamentos?
maioria dos casos, destinam-se ao financiamento da Sala das sessões da Câmara dos Deputados,
compra de estatais do setor elétrico. 30 de outubro de 1997. - Haroldo Lima, Deputado

A despeito do volume de recursos envolvidos, Federal. '
superior à dotação orçamentária da quase totalidade PROJETO DE LEI N!! 3.793197
dos ministérios, o BNDES tem tido completa . (Do Sr. Deputado Inácio Arruda)
autonomia para a utilização destas verbas, ficando
os poderes Legislativo e Judiciário praticamente im- Determina que as concessionárias
pedidos de fiscalizar não apenas a concessão de de serviços de radiodifusão e televisão
tais empréstimos, mas sua própria utilização. A divulguem informações de utilidades
autonomia do BNDES sobre a utilização de recursos públicas sobre o Sistema Único de Saúde
de tal monta tem sido total e, não raras vezes, objeto - SUS, e dá outras providências.
de denúncias de favorecimento e de manipulação. O Congresso Nacional decreta:

Diante do exposto, com base no art. 116, do Art. 1º - As concessionárias de serviços de ra-
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, diodifusão e televisão destinarão espaços para divul-
combinado com o § 2º, do art. 50, da Constituição gação de informações de utilidades pública sobre o
Federal, requeiro a Vossa Excelência a expedição Sistema Único de Saúde - SUS.
de ofício ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Parágrafo único. As informações serão fomeci~
Estado do Planejamento e Orçamento, Dr. Antônio das pelos gestores e conselhos de Saúde.
Kandir, solicitando respostas para as seguintes Art. 2º O Poder Executivo deverá regulamentar
questões: a presente lei, no prazo de 120 (cento e vinte) dias,

1. Qual a quantidade de recursos concedidos contados a partir da data de sua publicação.
pelo BNDES a empresas privadas nos anos de A:1. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua
1994, 1995, 1996 e 1997, a título de financiamentos publicação.
ou empréstimos? Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário,

2. Quais empresas foram beneficiadas com tais
tipos de apoio financeiro, em que condições se Jus~ificação

deram os empréstimos ou financiamentos, quanto Os participantes da 10ª Conferêrycia Nacional
cada uma recebeu e que garantias ofereceu em de Saúde deliberam que a cidadania deve ser garan-
troca? tida através de ações e programas educativos que

3. Qual a quantidade de recursos repassados promovam o conhecimento das políticas SOCiélis,
pelo BNDES para estados e municípios nesses mes- principalmente no que se refere aos serviços do
mos anos, quais os estados e municípios contem- Sistema Único de Saúde - SUS.
pIados e quanto cada um recebeu a título de em- Neste sentido, este Projeto de Lei determina
préstimos e10u financiamentos? que as concessionárias de serviços de radiodifusão

4. Qual a quantidade de recursos repassados e televisão adotem mecanismos para divulgarem in-
pelo BNDES nos anos de 1994, 1.995, 1996 e 1997, formações sobre o Sistema Único de Saúde - SUS.
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Considerando que o SUS é um instrumento in
dispensável na g~rantia da cidadania' e da qualidade
de vida e única opÇão· hoje para alcançar a atenção
integral à saúde para a maioria dos brasileiros.

Sala das Sessões, 30 de outubro de 1997. 
Deputado Inácio Arruda, (PCdoS - CE).

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
W 2.941 DE 1997

(Do Sr. Luciano Zica)

Solicita informações ao Sr. Ministro
de Minas e -Energia a respeito da ex
ploração, desef'ivolvimento e produção
que a Petrobrás está submetendo à ANP.

Senhor Presidente,
Requeiro de V. ~, com base no art. 50 da

Constituição Federal e na forma dos arts. 115 e 116
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados
que, ouvida a Mesa sejam solicitadas ao Sr. Ministro
de Minas e Energia as seguintes informações:

Conforme estabelecido no art. 31 e seus in
cisos da Lei nll 9.478, de 6-8-97, no qual se esta
J)éfece·o prazo'de três meses da publicação da' lei,
seja informado qual é o programa de exploração,' de
senvolvimento e produção que a Petrobrás está sub
metendo à ANP, com a intenção de prosseguir im
plementando-o, isoladamente alou em parcerias, de
modo a ter ratificados seus direitos, sobre os cam
pos e de prosseguir nas atividades, confonne rezam
os arts. 32 e 33 da lei em causa.

Sala das Sessões, 30 de outubro de 1997. 
Luciano Zica, Dep. Federal- PT/SP.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nº 2.943 DE 1997

(Do Sr. Luciano Zica - PT/SP)

Solicita informações ao .Sr. Hinistro
de Minas e Energia a respeito da consti
tuição de Subsidiárias da Petrobrás para
operar e construir dutos.

Senhor Presidente,
Requeiro de V. E~, com base no art. 50 da

Constituição Federal e·na forma dos arts. 115 e 116
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados
que, ouvida a Mesa sejam solicitadas informações
ao Sr. Ministro de Minas e Energia.

A Lei nll 9.478 de 6-8-97, em seu art 65 deter
mina que a Petrobrás deverá constituir uma sub
sidiária para'operar e construir dutos, terminais e
embarcações para transporte de petróleo, derivados
e gás natural, podendó associar-se majoritária ou
minoritariamente a outras empresas.

Pergunta-se:
1) qual a previsão de data para.a criação da

subsidiária; há interesse da Petrobrás na criação
dessa subsidiária;

2) quais terminais, dutos, embarcações farão
parte dessa subsidiária;

3) quais critérios determinaram a inclusão (ou
nãq) d~sses terminais, dutos embarcações na for
~açãq de~sa subsidiária; informá-los discriminando
os, caso a·oCaso;

4) quais as parcerias ou associações previstas
ou já concretizadas para a operação "desses termi
nais, dutos e embarcações; informá-Ias.caso a caso,
remetendo cópias da documentação (editais, con
tratos, termos de compromisso, etc.);

5)osaru~sernpregadosdaPmrob~lotados
nesses terminais, dutos e embarcações também
farão parte dessa nova subsidiária; como ficarão
seus contratos de trabalho; com quem ficarão os
passivos trabalhistas e as . pendências judiciais
destes trabalhadore$ (com a Petrobrás ou com a
nova subsidiária);'quem assumirá as pendências da
Petrobrás com a Petros, referente a estes trabal
hadores; como ficará a Convenção Coletiva de Tra
balho desses Trabalhadores; caso os empregados
nãófaçam parte da subsidiária (continuariam sendo
empregados da Petrobrás) eles seriam "empre
stados" por ela à subsidiária; seriam "terceirizados"
ou haveriam demissões e novas contratações;

6) as empresas que eventualmente vierem a se
associar ou a ser parceiras da Petrobrás nessa sub
sidiária terão prioridade ou privilégios na utilização
da estrurura já existente de transporte e armazena
mento de petróleo e derivados; se sim, quais e em
que condições;

7) já existem projetos de ampliação da estru
tura de armazenamento e transporte de petróleo;
quais; com associação alou parcerias?

Sala das Ses~ões. 30 de outubro de 1997. 
Luciano Zíca, Dep. Federal- PT/SP•.,

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nº 2.942, DE 1997

(00 Sr. Luciano Zica)

Solicita do Senhor Ministro dos
Transportes informações sobre eo.lbatos.

Senhor Presidente,
Requeiro dé V. Ex.!, com base no art. SÓ da

Constituição Federal e na forma dos arts. 115 e 116
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas ao Senhor
Ministro dos Transportes o que se pede a seguir:
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1) Quais as ,empresas fornecedoras d~ pedra
britada .para o DNER"-: Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem, nos últimos 4 anos.

'Sala das Sessões, 30 de outubro de 1997. 
Luçiano Zica, Deputado Federal- PT/SP.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES.
Nº 2.944, DE 1'997

(Do Sr: Arlindo Chinaglia)

Requer ao Sr. Ministro de Estado da
Ciência e Tecnologia :nformaçõesrelati
vas ao Contrato n2 RD 01.14.080.0197 fir
mado entre o INPE e a Funeste e publi
cado no DOU no dia 27-8-97.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50 da Constituição

Federal e na forma dos ~r:t~. 115 e 11.6 -_do Regi
mento Interno destã Cása, requeiro que, ouvida a
Mesa, sejam solicitadas informações ao Sr. Ministro
de Êstadõ da ciêncíã'e Tecnologia com relação' ao
contrató firmado entre o Instituto Nacional de Pes
quisas Espaciais (INPE) e a Fundação de Ciência,
Aplicações e Tecnologia Espaciais (FU.NCATE),
publicado no Diário Oficial da União, em 27 de
agosto de 1997, e de código RD 01.14.080.0/97.

As informações requeridas consistem no envio
de cópias do referido contrato, bem como as justifi
cações do Ministério para a dispensa do processo
Iicitatório para a formalização deste.

Sala das Sessões, 23 de outubro de 1997. 
Arlindo Chinaglia, Deputado Federal- PTISP.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nº 2.945, DE 1997

(Do Sr. Arlindo Chiflaglia)

Solicita ao Sr. Ministro de Estado do
Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e
da AmaZ9nia Legal informações relativas
aos gas.os daquela pasta, desde o início
do atual Governo, com publicidade, até a
present~ data e a previsão do valor até o
final do exercício de 1997.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50 da Constituição

Federal e na forma dos arts. 115 e 116 do Regi
mento Interno desta Casa, requeremos que, ouvida
a Mesa, sejam solicitadas informações ao Sr. Minis
tro de Estado do Meio Ambiente, dos Recursos'
Hídricos eda Amazônia Legal relativas aos gastos
com publicidade já efetuados por aquela pasta e ór
gãos supervisionados na Administração Direta e In
direta, desde o início do atual Governo, e a previsão

dos valores a serem empenhados com essa finali
dade até o dia 31 de dezembro de 1997.

Requeremos, ainda, que sejam fornecidos os
nomes. das empresas contratadas, o objeto
específico da publicidade, o meio de comunicação
empregado e a forma legal utilizada para a formali
zação do negócio jurídico em questão.

Sala das Sessões, 29 de outubro de -1997. 
Arlindo Chinaglia, Deputado Federal - PT/SP

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
.Nº 2.946, DE 1997

(Do Sr. Anindo Chinaglia)

Solicita ao Sr. Ministro de Estado da
Indústria, do Comércio e do Turismo in-

.formações relativas aos gastos ~quela

pasta, desde o início do atual Governo,
com publicidade, até a presente data e a
prevido do valor até o final do exercício
de 1997.

Senhor Presidente,
Com fundamento ,no art. 50 da Constituição

Federal e na forma dos arts. 115 e 116 do Regi
mento Interno désta Casa, requeremos que, ouvida
a Mesa, sejam solicitadas informações ao Sr. Minis
tro de Estado da Indústria, do Comércio e do Tur
ismo relativas aos' gastos com publicidade já
efetuados par aquela pasta e órgãos supervi
sionados na Administração Direta e Indireta, desde'o
início do atual Governo, e a previsão dos valores a
serem empenhados .com essa finalidade até o dia 31
de dezembro de 1997.

Requeremos, ainda, que sejam fornecidos os
nomes das empresas contratadas, a objeto
específico da publicidade, o meio de comunicação
empregado e a forma legal utilizada para a formali
zação do negócio jurídico em questão.

Sala das Sessões, 29 de outubro de 1997. 
Arlindo Chinaglia, Deputado Federal- PT/SP.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nº 2.947, DE 1997

(Do Sr. Arlindo Chinaglia) .

Solicita ·ao Sr. Ministro de Estado
das Comunicações informaçóe$ relativas
aos gastos daquela pasta desde o início
do atual Governo com publicidade até a
presente data e a previsão do valor até o
final do exercício de 1997.

Senhor Presidente,
Com fundamenta no art. 50 da Constituição

Federal e na forma dos arts. 115 e 116 do Regi-
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mento Interno.desta Casa,requeremos que~ o",vi.da
a Mesa, sejam solicitadas informações ao Sr. Minis
tro de Estado das Comunicações relativas aos gas
tos com publicidade já efetuados por aquela pasta e
órgãos supervisionados na Administração Direta e
Indireta, desde o início do atual Governo, e a pre
visão dos valores a serem empenhados com essa fi
nalidade até o dia 31 de dezembro de 1997.

Requeremos, ainda, que sejam fornecidos os
nomes das empresas contratadas, o objeto
específico da publicidade, o meio de comunicação
empregado e a forma legal utilizada para a formali
zação do negócio jurídico em questão.

Sala das Sessões, 29 de outubro de 1997. 
Arlindo Cf)inaglia, Deputado FederaL- PT1SP.

REQUERJM~O- QE.I~F.oRMAÇÕES
Nº 2~94â, DE 1997 . .

(Do Sr. Artindo Chinaglia)

Solicita ao Sr. Ministro de Estado
E)draordinário para Coordenação de As
suntos Políticós informações relativas
aos gastos' daquela pasta desde o início
do atuál Governo com publicidade até a
presente data e a previsão de valor até o
final do exercícic;> de 1997

Senhor Presidente,

Com fundamento no art. 50 da Constituição
Federal e na forma dos arts. 115 e 116 do Regi
mento Interno desta Casa, requeremos que,:· ouvida
a Mesa, sejam solicitadas informações ao Sr, Minis
tro de Estado Extraordinário para Coordenação de
Assuntos Políticos relativas aos gastos com·publici
dade já efetuados por aquela'pasta e órgão$ super
visionados na Administração Direta e Indireta, desde
o início do atual Governo, e a previsão dos valores a
serem empentíados com essa finalidade até o dia 31
de dezembro de 1997.

Requeremos, ainda, que sejam fornecidos os
nomes das empresas contratadas, o objeto
específico da publicidade, o meio de comunicação
empregado e a forma legal utilizada para a formali
zação do negócio jurídico em questão.

Sala das Sessões, 29 de outubro de 1997. 
Arlindo Chinaglia, Deputado Federal- PT/SP

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nº 2.949, DE 1997 '

(Do Sr. Arlindo Chinaglia)

Solicita ao Sr. Ministro de Estado
Extraordinário dos Esportes informações
relativas aos gastos daquela pasta desde

o início do atual Governo com publici
dade até a-'p~e data e a previsão do
valor até o final ~exercíciode 1997.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50 da Constituição

Federal e na..form~ dos arts. 115, e 11.6 do Regi
mento Interno desta Ca'Sa, requeremos que, ou
vida aMesa, sejam solicitadas informações ao Sr.
Ministro de .Estado Extraordinário dos Esportes re
lativas aos gastos com publicidade já efetuados
por aquela pasta e órgãos supervisionados na Ad
ministração Dirfilta e Indir-eta, desde o início do
'atual Governó,e a previsão dos valores a serem
empenhados,com essa finalidade até o dia 31 de
dezembro de 1997.

Requeremos, ainda, que sejam fornecidos os
nomes dãs empresas contratadas, o objeto
específico da publicidade, o ;meio de comunicação
empregado e a forma legal utilizada para a formali
zação do negócio jurídico em questão.

Sala das Sessões, 29 ~e outubro de 1997.
- Arlindo Chinaglla, Deputado Federal 
PT/SP.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nº 2.950, DE 19~7

(Do Sr. Arlindo Chinaglia)

Solicita ao Sr. Ministro de Estado do
Planejamento e Orçamento informações
relativas aos gastos daquela pasta desde
o início do atual Governo com publici
dade até a presente data e a previsão do
valor até o final do exercfclo de 1997.

Senhor"Presidente,
Com fundamento no art.• 50 da Constituição

Federal e na forma dos arts. 115 e 116 do Regi
ménto Interno desta Casa, requeremos que, ouvida
a Mesa, sejam solicitadas infoflllé!ções ao Sr. Minis
tro de Estado do Planejamento e prçamento relati
vas aos gastos com publicidade já .efetuados por
aquela pasta e órgãos supervisionados na Adminis
tração Direta e Indireta, desde o início do atual Gov
emo, e a previsão dos valores a serem empenhados
com essa finalidade até o dia 31 «;te dezembro de
1997.

Requeremos, ainda, que sejam fomecidos os
nomes das empresas contratadas, .o objeto
específico da publicidade, o meio de comunicação
empregado e a forma legal utilizada Para a fonnali
zação do negócio jurídico em questão.

Sala das Sessões, 29 de outubro de 1997. 
Arlindo Chinaglia, Deputado Federal- PT/SP.
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nº 2.951, DE 1997-

(Do Sr. Arlindo Chinaglia)

Solicita ao Sr. Ministro de Estado
das Minas e Energia informações relati
vas aos gastos daquela pasta desde o
início do atual Governo com publicidade
até a presente data e a previsão do valor
até o final do exercício de 1397.

Senhor Presidente)
Com fundamento no art. 50 da Constituição

Federal e na forma dos arts. 115 e l16 do Regi
mento Interno desta Casa, requeremos que, ouvida
a Mesa, sejam solicitadas informações ao Sr. Minis
tro de Estado das Minas e Energia relativas aos gas
tos com publicidade já efetuados por aquela pasta e
órgãos supervisionados na Administração Direta e
Indireta, desde o início do atual Governo, e a pre
visão dos valores a serem empenhadbs com essa fi
nalidade até o dia 31 de, dezembro de 1997.

Requeremos, ainda, que sejam fornecidos os
nomes das empresas confratadas, o objeto
específico da publicidade, 'o meio de comunicação
empregado e a forma legal utilizada para a formali
zação do negócio jurídico em questão.

SeJa das Sessões, 29 de.outubro de 1997. 
Arlindo Chinaglia, Deputado Federal- PTISP.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nº 2.952, DE 1997

(Do Sr. Arlindo Chinaglia)

Solicita ,ao Sr. Ministro de, Estado
das Relações Exteriores informações re
lativas aos gastos daquela pasta desde o
início do atual Governo com publicidade
até a presente data e a prévisão do val~
até o final do exercício de 1997.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50 da Constituição

Federal e na forma dos arts. 115 e 116 do Regi
mento Interno, desta Casa, requeremos que,' ouvida
a Mesa, sejam solicitadas informações ao' Sr. Minis
tro de Estado das Relações Exteriores relativas aos
gastos com publicidade já efetuados por aquela
pasta e órgãos supervisionados na Administração
Direta e Indireta, desde o início do atual Governo, e
a previsão dos valores a serem empenhados com
essa finalidade até o dia 31 de dezembro de 1997.

Requeremos, ainda, que sejam fornecidos os
nomes das, empresas contratadas, o objeto
específico da publicidade, o meio de comunicação

empregado e a forma legal utilizada pala a formali- /
zação do negócio jurídico em questão.

Sala das Sessões 29 de outubro de -1997. 
Arlindo Chinaglia, Deputado Federal- PT/SP.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N!! 2.953, DE 1997

(Do Sr. Ar.:ndo Chinaglia)

Solicita ao Sr. Ministro de Estado da
Educação e do Desporto informações re
lativas aos gastos daquela pasta desde o
início do atual Governo com publicidade
até a presente data e '& previsão do valor
até o final do exercício de 1~97.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50 da Constituição

Federal e na forma dos arts. 115 e 116 do Regi
mento Interno·desta Casa, requeremos que, ouvida
a Mesa, sejam solicitadas inforr.nações ao Sr. Minis
tro de Estado da Educação e do Desporto relativas
aos gastos com publicidade já efetuados por aquela
pasta e órgãos supervisionados na Administração
Direta e Indireta, desde o início do atual Governo, e
a previsão dos valores a serem empenhados com
essa finalidade até o dia 31 de dezembro de 1997.

Requeremos, ainda, que sejam fornecidos os
nomes das empresas contratadas, o objeto
específico da publicidade, o meio de comunicação
empregado e a forma legal utilizada para a formali
zação do negócio jurídico em questão.

Sala das Sessões 29 de outubro de 1997. 
Arlindo Chinaglia, Deputado Federal- PT/SP.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N!! 2.954, DE 1997

(Do Sr. Arlindo Chinaglia)

Solicita ao Sr. Ministro de Estado da
Ciência e Tecnologia informações relati
vas aos gastos daquela pasta desde o
início do atual Governo com publicidade
até a presente data e a previsão do valor
até o final do exercício de 1997.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50 da Constituição

Federal e na forma dos arts. 115 e 116 do Regi
mento Interno desta Casa, requeremos que, ouvid8-.,
a Mesa, sejam sol;citadas informações ao Sr. Minis
tro de Estado da Ciência e Tecnologia relativas aos
gastos com publicidade já efetuados por aquela
pasta e órgãos supervisionados na Administração
Direta e Indireta, desde o início do atual Governo, e
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a previsão dos valores a serem empenhados com
essa finalidade até o dia 31 de dezembro de 1997.

Requeremos, ainda, que sejam fornecidos os
nomes das empresas contratadas, o objeto
específico da publicidade, o meio de comunicação
empregado e a fonna legal utilizada para a formali
zação do negócio jurídico em questão.

Sala das sessões, 30\de outubro de 1997. 
Arlindo Chinaglia, Deputado Federat- PT/SP.-

REQUERIMENTÓ DE INFORMAÇÕES
Nº 2.955, DE 1.997

(Do Sr. Arlindo Chinaglia)

Solicita ao Sr. Ministro de Estado da
Agricultura e do Abastecimento Infor
mações relativas aos gastos daquela
pasta desde o início do atu,1 Governo
com publicidade até a presente data e a
previsão do valor até' o fina. do..exercício
de 1997.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50 'da:: Constituição

Federal e na forma dos arts. 115 e"' 116 do' Regi
mento Interno desta Casa, requeremos que,ouvida
a Mesa, sejam solicitadas inform~ções ao S~" Minis
tro de Estado da Agricultura e do ADastecilTlerlto relati
vas aos gastos com publicidade já efetuádos por
aquela pasta e órgãos supervisionados na Adminis
tração Direta e Indireta, desdé o ,início do atual Gov
emo, e a previsão dos valores a' serem empenhados
com essa finalidade até o dia 31 de dezembro de
1997.

Requeremos, ainda, que sejam fornecidos os
nomes das empresas contratadas, 'o objeto
específico da publicidade, o meio de éomunicação
empregado e a forma legal utilizada para ~ formali
zação do negócio jurídico em questão.

Sala das Sessões, 29 de outubro de 1997. 
Arlindo Chinaglia, Deputado Federal'- PT/SP.

REQUERIMEN!O DE INFORMAçÕES
Nº 2.956, DE 1997 ,

(Do Sr. Arlindo Chinaglia)

Solicita ao Sr. Ministro de Estado da
Administração Federal e Refonna do Estado
infonnaçães relativas aos gastos daquela
pasta, desde o início do atual Governo, com
publicidade até a presente data e a previsão
do valor até o final do exercício de 1997.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50 da Constituição

Federal e na forma dos arts. 115 e 116 do Regi-

mento Interno desta Casa, requeremos que, ouvida
a Mesa, sejam solicitadas informações ao Sr. Minis
tro de Estado da Administração Federal e Reforma
do Estado relativas aos gastos com publicidade já
efetuados por aquela pasta e órgãos supervi
sionados na Administração Direta e Indireta, desde o'
iníoio do atual Governo e a previsão dos valores a
serem empenhados com essa finalidade até o dia 31
de dezembro de 1997.

Requeremos, ainda, que sejam fornecidos os
nomes ',.das empresas contratadas, o objeto
específico da publicidade, o meio de comuniêáÇão
empregado e a forma legal utilizada para a formali
zação do negócio jurídico em questão.

Sala das Sessões, 29 de outubro de 1997. 
Arlindo Chinaglia, Deputado Federal- PT/SP.

REQUERIMENTO DE INFOI1MAÇÕES
Nº 2.957, DE 1997

(Do Sr. Arlindo Chinaglia)

Solicita ao $r. Ministro de Estado da
Âeronáutica informações relativas aos
gàstos daquela pasta, desde o Início do
atual Governo, com publicidade, até a
presente data e a previ~o do valor até o
fina'ldo exercício de 1997.

Senhdr pre~idente,

Com fundamento no art., 50 da Constituição
Federal e na forma dos arts. :.115 e 116 do Regi
mento Interno desta,Casa, requeremos que, ouvida
a Mesa, sejam solicitadas informações ao Sr. Minis
tro de Estado daI Aeronáutic~ relativas aos gastos
com publicidade já efetuados por aquela pasta e ór
gãos supervisionados na·Administração Direta e In
direta, desde o início do atual"Governo, e a previsão
dos valores a serem empenhados com essa. finali
dade até o dia 31 de mezembro de 1997.

Requeremos, ainda, que sejam fornecidos os
nomes das empresas contratadas, o objeto
específico da publicidade, o meio 'de comunicação
empregado e a forma legal utilizada: para a formali
zação do negócio jurídico em questão:

Sala das Sessões, 29 de outubro de 1997.
- Arlindo Chinaglia: Deputado 'Federal
PT/SP.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nº 2.958, DE 1997

(Do Sr. Arlindo Chinaglia)

Solicita ao Sr. Ministro de Estado da
Marinha informações relativas aos gastos
daquela pasta, desde o início do atual



Senhor Présidente,
Com fundamento no art. 50 da Constituição

Federal e na forma dos arts. 115 e 116 do Regi
mento Interno desta Casa, requeremos que, Ç>uvida
a Mesa, sejam solicitadas informações ao Sr. Minis
tro de Estado da Saúde relativas aos gastos com
publicidade já efetuadas por aquela pasta e órgãos
supervisionados na administração direta e indireta,
desde o início do atual Governo, e a previsão dos
valores a serem empenhados com essa finalidade
até o dia 31 de dezembro de 1997.

Requeremos ainda, que sejam fomecidos os
nomes das empresas contratadas, o objeto
específico da publicidade, o meio de comunicação

Solicita ao Sr. Ministro de Estado da
Cultura informações relativas aos gastos
daquela pasta, desde o início do atual
Governo, com publicidade, até a presente
data e a previsão do valor até o final do
exercício de 1997.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50 da Constituição

Federal e na forma dos arts. 115 e 116 do Regi
mento Interno desta Casa, requeremos que, ouvida
a Mesa, sejam solicitadas informações ao Sr. Minis
tro de Estado da Cultura relativas aos gastos com
publicidade já efetuadas por aquela pasta e órgãos
supervisionados na administração direta· e indireta,
desde o início do atual Govemo, e a previsão dos
valores a serem empenhados com essa finalidade
até o dia 31 de dezembro de 1997.

Requeremos ainda, que sejam fornecidos os
nomes das empresas contratadas, o objeto
específico da publicidade, o meio de comunicação
empregado e forma legal utilizada para a formali
zação do negócio jurídico em questão.

Sala de S~ssões, 29 de outubro de 1997. - Ar
lindo Ch~naglia,Deputado Federal PT/SP.
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Governo, com publicidade, até a presente REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
data e a previsão do valor até o final do N.º 2.960, DE 1997
exercício de! 1997. (Do·sr. Arlindo Chinaglia)

Senhor Presidente, Solicita ao Sr. Ministro de Estado da
Com fundamento no art. 50 da Constituição Justiça informações relativas aos gastos

Federal e na forma dos arts. 115 e 116 do Regi- daquela pasta, ~sde o início do atual
mento Interno desta Casa,. ffl.queremos que, ouvida Governo, com publicidade, até a presente
a Mesa, sejam solicitadas informaç~s ao Sr. Minis,,; data e a previsão do valor até o final do
tro de Estado da Marinha relativas aos gastos Conl exercício de 1997.
publicidade já efetuados por aquela-pasta e órgãos. Senhor Presidente,
supervisionados na Administração Direta e Indireta, Com fundamento no art. 50 da Constituição
desde o início do atual Govemo,e a previsão dos Federal e na fOlTT}a dos arts. 115 e 116 do Regi-
valores a serem empenhados com essa finalidade mento Interno destfl Casa, requeremos que, ouvida
até o dia 31 de dezembro "de 1997. a Mesa, sejam solicitadas informações ao Sr. Minis-

Requeremos, ainda, que sejam fornecidos os tro de Estado da Justiça relativas aos gastos com
nomes das empresas contratadas, o objeto publicidade já efe,uadas por aquela pasta e órgãos
específico da publicidade, o meio de comunicação supervisionados na administração direta e indireta,
empregado e a forma legal utilizada para a formali- desde o início do atual Govemo, e li previsão dos
zaçãodo negócio jurídico em questão. valores a serem empenhados com essa finalidade

até o dia 31 de dezembro de 1997.
Sala das Sessões, 29 de .outubro de 1997.

_ Arlindo Chinaglia, Deputado Federal Requeremo~ ainda, que sejam fomecidos os
nomes das empresas contratadas, o objeto

PT/SP. específico da publicidade, o meio de comunicação
REQUERIMENTO .DE INFORMAÇÕES empregado e forma legal utilizada para a formali-

N.º 2.959, DE 1997 zação do negócio jurídico em questão.
(Do Sr. Arlindo Chinaglia) Sala de Sessões, 29 de outubro de 1997. - Ar-

lindo Chinaglia, Deputado Federal PT/SP.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N.º 2.961, DE 1997

(Do Sr. Arlindo Chinaglia)

Solicita ao Sr. Ministro de Estado da
Saúde informações relativas aos gastos
daquela pasta, desde o início do atual
Governo, com publicidade; àté a presente
data e a previsão. do valor até o final do
exercício de 1997.
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empregado e forma legal utilizada, para a formali
zação do negócio jurídico em questão.

, Sala de Sessões, 29 de outubro de 1997. - Ar
lindo Chinaglia, Deputado Federal PT/SP.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N.º2.962, DE 1997

(Do Sr. Arlindo Chinaglia)

Solicita ao Sr. Ministro de Estado da
fazenda -informações relativas aos gas
tos daquela pasta, desde o início do atual
Governo, com publicidade, até a presente
data e a previsão do valor até o final do
exercício de 1997.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50 da Constituição

Federal e na forma dos arts. 115 e 116 do Regi
mento Interno desta Casa, requeremos que, ouvida
a Mesa, sejam solicitadas informações ao Sr. Minis
tro de Estado da Fazenda relativas aos gastos com
publicidade já efetuadas por aquela pasta e órgãos
.sup~isionados na administração direta e indireta,
desde o início do atual Governo, e a previsão' dos
'valores a serem empenhados com essa finalidade
até o dia 31 de dezembro de 1997.

Requeremos ainda, que sejam fornecidos os
nomes das empresas contratadas, o objeto
específico da publicidade, o meio de comunicação
empregado e forma legal utilizada para a formali
zação do negócio jurídico c::m questão.

Sala de Sessões, 29 de outubro de 1997. 
Arlindo Chinaglia, Deputado Federal PTISP

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nº 2.963, DE 1997

(Do Sr. Arlindo Chinaglia)

Solicita ao Sr. Ministro de Estado do
Trabalho informações relativas aosgas
tos daquela pasta, desde o início do atual
Governo, com publicidade, até a presente
data e a previsão do valor até o final do
exercício de 1997.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50 da Constituição

Federal e na forma dos arts. 115 e 116 do Regi
mento Interno desta Casa, requeremos que, ouvida
a Mesa, sejam solicitadas informações ao Sr. Minis
tro de Estado do Trabalho relativas aos gastos com
publicidade já efetuados por aquela pasta e órgãos
supervisionados na Administração Direta e Indireta,
desde o início do atual Governo, e a previsão dos

valores a serem empenhados com essa finalidade
até o dia 31 de dezembro de 1997.

Requeremos, ainda, que sejam fornecidos os
nomes das empresas contratadas, o objeto
específico da publicidade, o meio de comunicação
empregado e a forma legal utilizada para a fqrmali
zação do negócio jurídico em questão.

Sala das Sessões, 29 de outubro de 1997. 
Arlindo Chinaglia, Deputado Federal ~ PT/SP

HEQUE~IMENTO DE INFORMAÇÕES
Nº 2.964, DE 1997

(Do Sr. Arlindo Chinaglia)

Solicita ao Sr. Ministro de Estadc do
Exército informações relativas ~os gas
tos.daquela pasta, desde o início do atual
Governo, com publicidade, até a presente
data e a previsão do· valor até o final do
exercício de 1997-. _. '

Sénhor Presidente,
Com fundamento no art. 50 da Constituição

Federal e na forma dos arts. 115 e 116 do Regi
mento Inlerno desta Casa, requeremos que, ouvida
a Mesa, sejam solicitadas informações ao Sr. Minis
tro. de Estado do Exército relativas aos gastos com '
publicidade já efetuados por aquela pasta e órgãos
supervisionados na Administração Direta e Indireta,
desde o início do atual Governo, e a previsão dos
valores a serem empenhados com essa finalidade
até o dia,31 de dezembro de 1997.

Requeremos, ainda, que sejam fornecidos os
nomes das empresas contratadas, o objeto
específico da publicidade, o meio de comunicação
empregado e a forma legal utilizada para a formali
zação do negócio jurídico em questão.

Sala das Sessões, 29 de outubro de 1997. 
Arlindo Chinaglia, Deputado Federal- PT/SP.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nº'2.965, DE 1997

( Do Sr. Arlindo Chinaglia)

Solicita ao Sr. Ministro de Estado
dos Tral)sportes informações relativas
aos gastos daquela pasta, desde o início
dO atual Governo com publicidade, até a
preSente data e a previsão do valor até o
final do exercício de 1997.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50 da Constituição

Federal e na forma dos arts. 115 e 116 do Regi
mento Interno desta Casa, requeremos que, ouvida
a Mesa, sejam solicitadas informações ao Sr. Minis-
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tro de Estado do~ Transportes relativas aos gastos
.com publicidade já efetuados por aquela pasta e ór
gãos supeniiSionados na Administração Direta e In
direta, desde o início do atual Governo e a previsão
do~ valores a serem empenhados com essa firlali
dade até o dia 31 de dezembro de 1997"

Requeremos, 'ainda, que sejam fornecidos os
nomes das em'pre~as ,êontratadas, o objeto
específico d~', publicidade, o meio de comunicação
empregaçlo e a forma legal utilizada para a formali
z.ação do negócio jurídico em questão.

Sala de Sessões, 29 de outubro de 1997. - Ar
lindo Chinaglia, Deputado Federal- PT/SP.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 545, DE 1'997

(Deputado Enio Bacci)

Dá'nova -redação àS alíneas "b" e-"ê" do inciso
XLVII do art. 52 da Constituição Federal.

As"Mesas- da -Câmara dos Deputados e do
Sen~do Federal, nos termos do artigo BOda Consti
tuição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao
texto constitucional:

Artigo único. As alíneas b e c do art. 5º, inciso
XLVII, da Constituição Federal, passam a ter a
seguinte redação:

"Art. 5º .
XLVII- não haverá penas:
a) .
b) de caráter perpétuo, salvo nos ca~

sosde:
- estupro seguido de morte;
- seqüestro seguido de morte;
c) de trabalhos forçados, salvo no

caso de condenação à.prisão perpétua;
d) ;
e) "

Justificação

Esta proposição_atingiria apenas os criminosos
que praticassem os seguintes delitos:

a) estupro 'seguido de morte;
b) seqüestro seguido de morte.
A proposição é uma forma de proteger a vida,

ao punir com prisão perpétua aqueles que matam
peto prazer, pois o intento criminoso nos casos
específicos é estuprar e seqüestrar, onde a vítima
encontra-se dominada e na maioria das vezes imobi
lizada, e nestes casos a morte acaba sendo um at6
de covardia e excesso hediondo, quando os apelos
por clemência não surtem efeito.

A proposta pretende intimidar os criminosos e
valorizar a vida como um bem maior. A medida iso-
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lada é insuficiente para conter a onda de violência
qúe se propaga pelo País, mas aliada a outras medi
das, como aumento de policiamento ostensivo, crimi
nalização do porte ilegal de arma, bem como investi
mentos na área social e geração de empregos,
podem dar resultados.

Um delinqüente que mata pelo prazer é 'irrecu
peráv.el e pr~isa ser afastado do convívio social.

Com a implantação dos trabalhos forçados, os
apenados perigosos e condenados a prisão per
pétua seriam mantidos em presídios próprios e
específicos, onde se aproveitaria a mão-de-obra dos
mesmos, justificando o alto custo de manutenção
dos presos.

"Sala das sessões, 30 de outubro de 1,997. 
Deputado Enio Bacci.

PROJETO DE LEI Nº 3.794, DE 1997
(Do Sr. Paulo Paim)

Dispõe sobre o sobrestamento de
matrículas em estabelecimentos de
ensino e dã outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1Q Fica assegurado ao aluno sobrestar, a

qualquer tempo, a matrícula ou a sua renovação
junto aos estabelecimentos de ensino.

§ 1º A partir de protocolada a solicitação de so
brestamento de matrícula e durante sua vigência, o
estabelecimento dê ensino não poderá exigir o pa
gamento de mensal,idades.

§ 2Q Ao retomar os estudos, não poderá ser
exigido nenhum pagamento de mensalidades ou
qualquer tipo de taxas correspondentes à vigência
do trancamento da matrícula.

Art. 2Q A existência de débito de qualquer
natureza em nome do aluno não poderá obstaculizar
o seu retomo ou impedir a sua participação nas ativi
dades normais do estabelecimento escolar.

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

Art. 4º Revogam-se as disposições em con
trário.

Sala das Sessões, 30 de outubro de 1997. 
Deputado Paulo Paim.

Justificação

São muitas as. queixas de jovens e pais pre
ocupados com os abusos cometidos pelas escolas e
universidades particulares em relação à cobrança de
mensalidades no momento de trancar a matrícula.
Também, por contraditório que pareça, há esta
belecimentos que continuam cobrando mensali-
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dades ou taxas aos alunos, mesmo após efetuado o
trancamento de matricu1a.

Consideramos que, ao trancar ,sua matrícula, o
aluno procede'desta, forma drástica por extrema ne
cessidade, inclusive por limitações finançeiras.
Sendo assim, é totalmente desprovido de sentido
agravar-lhe a situação exigindo-lhe o pagamento de
possíveis débitos. Também consideramos que, du
rante o período em que não recebe o serviço éduca
tivo, não lhe pode ser exigida nenhuma contrapartida
financeira.

Outro problema que os alunos têm enfrentado
freqüentemente é o fato de serem impedidos de
efetuar a matrícula por estar em débito com o est~~

belecimento. Equiparar o serviço edur..acional a ulT;la
simples mercadoria, prejudicando o estudante de
forma irremediável em eeus estudos, é totalmente in
justo, consistindo ~m uma penalidade ~rbitrária de
cidida por uma das partes interessadas.

Pelas razões expostas, solicito aos meus pares
apoio à presente proposição.

PROJETO DE lEI N!! 3.795, DE 1997
(Do Sr. Paulo Paim)

Altera o arl147 da Lei nI' 9.503J97, que
institui o Código de Trânsito Brasileiro.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1!! O art. 147 da Lei n!! 9:503/97 passa a

vigorar com a seguinte redação:
-Art. 147. O candidato à habilitação ,deverá

submeter-se a exames realizados pelo órgão' execu
tivo de trânsito, na seguinte ordem:

I - de aptidão física e mental;
" - psicológico;
111- escrito, sobre législação de trânsito;
IV - de noções de primeiros socorros, con

forme regulamentação do Contran;
V - de direção veicular, realizado na via

pública, em veículo da categoria para a qual estiver
habilitando-se.

Parágrafo único. Os resultados dos exames e a
identificação dos respectivos examinadores serão
registrados no Renach.-

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

Art. 32 Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

O objetivo deste projeto de lei é restabelecer a
obrigatoriedade do exame psicológico para os candi
datos à obtenção da Carteira Nacional de Habilitação.

Esse exame psicológico foi decidido como im
portante e necessário tanto pela Câmara dos Depu
tados como pelo Senado Federal, tendo sido
aprovado pelos Plenários cessas duás Casas. Ao
sancionar o Código de Trânsito Brasileiro a
Presidência da República vetou o inciso " do art.
147, que se refeoa ao exame psicolPgico.

,Diante das coni:liç~ caóticas do trânsito
brasileiro, eliminar o exame psicológico da lista de ex
ames impostos ao candidato à habilitação de rnotorista
significa,não dar atenção à segurança do trânsito. Mui
tos ,motoristas emocionalmente instáveis continuam
sendo permitidos conduzir' veiculos rnesrno após o
cometimento de repetidas infrações. Eles representam
verdadeira ameaça à integridade física e ao patrimônio
de ml:llÍos condutores, passageiros e pedestres.

Por estarmos contra o referido veto do Gov
erno, esperamos contar com o apoio dos nobres
deputados para a aprovação deste projeto.

Saladas Sessões, 30 de outubro de 1997. 
Deputado Paulo Paim.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N.!! 2.966, DE 1997

Requer do Ministro da Educação as seguintes
informações.

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do § 2º do art. 50 da C0nsti

tuição Federal, combinado com o art. 116 do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, sejam solicitadas ao
Sr. Ministro da Educação as informações a seguir:

1) qual o total de recursos repassados para a
Prefeitura de São Paulo, para compra de merenda
escolar, por meio do FNDE, no ano de 1997?

2) Há alguma exigência legal no que diz respeito
aos gêneros alimentícios que dev~m ser adquiridos?

3) Solicito, ainda, cópia das prestações de con
tas da Prefeitura do Município de' ,São Paulo, relati
vas aos recursos recebidos a partit de 1993.

Sala das Sessões, 30 de outubro de 1997. 
Deputado Eduardo Jorge - PT/SP.

INDICAÇÃO N!! 1.051, DE 1997
(00 Sr. Marconi Perillo)

Sugere a conurbação, das ligações
telefônicas na região da Grande Goiânia,
no Estado de Goiás e o Município de
Aragoiânia - GO.

Excelentíssimo Senhor Ministro ',das Comuni
cações:

O deputado subscritor se dirige a V. Ex.i\ para
expor e reivindicar o seguinte:



REQUERIMENTO
(Do Sr. Marconi Perillo)

Requer o envio de indicação ao Min
istro das Comunicações, relativo à conur
bação das ligações telefônicas na região
da Grande Goiânia, e os Municípios de
Aragoiânia, Senador Canêdo, Guapó e
Nerópolis no Estado de Goiás.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I, e § 1º, do

Regimento interno da Câmara dos Deput~dos, re
queiro a V. Ex.!! seja encaminhada ao Poçler Execu
tivo a indicação em anexo, sugerindo a conurbação
das ligações telefônicas na reg~o da Grande
Goiânia e os Municípios de Aragoiânia, Senador
Canêdo, Guapó e Nerópolis, n? Estado de Goiás.

Sala das Sessões, 29 de outubro de 1995. 
Marconi Perillo, Deputado Federal- PSDB.

O SR. LlNDBERG FARIAS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela Liderança do PSTU.

O SR. PR2!SIDENTE (Arlindo Vargas) 
Segundo o art. ~º, § 4, concedemos a palavra, pela
Liderança do PSTU, ao Sr. Deputado Lindberg
Farias.

O SR. O SR. LlNDBERG FARIAS (PSTU-RJ.
Como Líder. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, quero começar dizendo que ocupo a
tribuna para denunciar as demissões do BANERJ e
o impasse sobre o pagamento da Caixa de Pre
viáência aos funcionários.
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1. os usuários dos serViços de telefonia nos . O BANERJ foi privatizado na metaqe deste
múrlicípios que integram a Grande Goiânia arcam ano, e para que isso acontecesse o Senado teve
com o pagamento de tarifas de ligações interurba- que votar um empréstimo ao Governo do Estado do
nas, nas chamadas efetuadas dentro dessa região; Rio de Janeiro, para que o Banco pudesse pagar

. 2. considerando que as cidades de Aragoiânia, suas dívidas referentes aos passivos trabalhistas e
Senador Canêdo, Guapó' e Nerópolis, que per- previdenciários, garantindo o direito a todos os fun-
tencem ao aglomerado urbano da ca~tal de Goiás, cionários, ativos e aposentados, de receberem os
Goiânia, existe a dificuldade de comunicação com a depósitos efetuados durante anos junto à PREVI.
capital, tendo em vista ser ainda cobrado a taxa de Tal empréstimo serviria também como garantia de
interurbano, coisa que nãp acontece entre cidades que não ocorreriam demissões dos trabalhadores do
~rtencentes a um só aglomerado; BANERJ.

3. diante do exposto, vimos em nome do povo Pois bem, $r. Presidente, hoje, passados al-
de Aragoiânia solicitar sejam determinadas as guns meses da compra do BANERJ pelo Banco Itaú,
providências destinadas ao estudo de viabilidade da vemos que tal acordo não foi respejtado e que já
medida proposta, que estabelecerá a retirada da co- foram demitidos dezenas de trabalhadores do
brança da tarifa de interurbano entre as cidades de BANERJ, chefes de família, com cerca de 15, 20, 25
Aragoiânia, Senador Canêdo,: Guapó, Nerópolis e anos de banco, concursados, com 40 ou màis anos
Goiânia - GO. de idade, fazendo engrossar as fileiras de desem-

Sala das Sessões, 29 de outubro de 1997. - pregados no País. E agora, em novembro; o banco
Marconi Perillo, Deputado Federal- PSDB. faz nova ameaça: de demitir mais 2 mil funcionários.

O mesmo se dá com a caixa de Previdência do
BANERJ. O Governador Marcello Alencar liquidou-a,
com base no empréstimo aprovado pelo Senado,
pois tal empréstimo era a garantia de que o funcion
alismo não seria prejudicado. E o que acontece
hoje? A situação daquela Caixa de Previdência virou

,uma novela para o funcionalismo do banco, em par
ticular para os funcionários da ativa, que hoje têm
sua Caixa de Previdência liquidada, ainda não rece
beram a devolução de suas contribuições e não têm
a mínima idéia de quando irão receber.

Esta Casa dev~ pronunciar-se, buscando dar
uma solução para esta situaç.ão que angustia cerca
de 15 mil famílias, ê a suspensão imediata das de
missões que o Itaú está promovendo dentro do
BANERJ.

Sr. Presidente, na próxima sessão, vou apre
sentar a esta Casa um requerimento para instalação
de uma comissão externa para analisar o caso das
demissões do BANERJ.

Aproveito o tempo que sobra do meu discurso
para falar da crise das bolsas. O Govemo Fernando
Henrique apostava num cenário tranqüilo daqui até
as eleições de 1998. O Governo dizia: "Nada afeta a
estabilidade da moeda no nosso País. Nada afeta a
nossa economia.·

Estamos vendo que isso é uma grande balela.
Os jomais hoje trazem números diferentes de quanto
o Brasil perdeu. A tr.olha de S.Paulo fala em 4,8 bil
hões, O Globo, 4,9 bilhpes, e o Jornal do Brasil
chega à soma de 8 bilhões, perdidos em movimen
tações de um dia apenas.



, Àquela altura, fiz um apan~ado de dados
mostrando que, de cerca de 2 milhões de reais por
mês que a Fundação Nacional de Saúde deveria
estar repassando ao Pará, o Estado estava rece
bendQ,:talvez menos da metade desse valor.... ..

q que me traz hoje a esta tribuna para ,fazer
novamente esta denúncia à Nação sc;>bre a situação
crítica do meu Estado é exatamente o pleito e a
comunicação e~minhados pela Unidade de Saúde
de Marabá, Município do Sul do Pará, aue atende a
35 outros Municípios.

\ Trata-se de unidade referência daquela região
e está fechando não somente pela falta de medi
camel'1tQs e recurso para comprar qualquer coisa,
mas também porque a -empresa qúé lhe presta
serviços de limpeza suspendeu hoje seus trabalhos
por falta de pagamentos e até por falta de recursos
orçamentá'ri9s para dar cobertura ao contrato emer
gencial que.cobre ou deveria cobrir seus serviços
doravante.'

Recebi ' dÇ) Vereador ') LSodato Marques,
Segundo Secretário da Câmara Municipal de Ma
rabá, um apelo a .todos os Pa;r1amentares do Pará,
dizendo que a Unid,~de Mista 'de Saúde de Marabá
está há mais de três.. meses em débito com o pa
gamento a firmas\qu~ prestam serviços, e as empre
sas comunicaram que irão pârar de fornecer esses
serviços. É o que diz Q texto que recebi por fax do
ilustre Vereador.

Continua o Vereador frisando que, conseqüen
temente, sem os seritiços de limpeza, o hospital não
tem corno funcionar sem contar com o fornecirriénto
de alimentação que está sendo feito pela Prefeitura
e empresas locais de' Marabá. O Vereador nos so
licita que tomemos medidas urgentes a esse re
speito.

Para informação, Sr. Presidente, temos quinze
unidades mistas da Fundação Nacional tle Saúde no
Estado, dezoito centros de saúde e mais vinte e sete
postos de saúde. Portanto, a fundação' dá cobertura
médica à grande maioria do interior paraense.

Há algumas semanas, fizemos apelo aos Min
istros da Fazenda, do Planejamento e da Saúde, ao
Presidente da República e à própria Presidente da
Fundação Nacional de Saúde, Ora. Elisa Vianna Sá,
para que verifiquem a urgência da situação, porque

VII - COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES

Tem'la palavra o Sr. Deputado Raimunçlo San
tos, qu~ ',dividirá o tempo do PFL com o Deputado
Paes Landim. S.Exa. tem a palavra por cinco mi-. ,

nutos.
O SR. RAIMUNDO SANTOS (PFL-PA. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, agradeço inicial
mente ao meu Líder, Deputado Inocêncio Oliveira, a
indicação. Gostaria d,e falar mais uma vez sobre a
questão da saúde nq meu Estado, o Pará.

Há poucos dias, fiz pronunciamento repor
tando-me à situação crítica da Fundação Nacional
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. ,Sr. Presidente, quero dizer também que trago de Saúde naquele Estado. Por falta de recursos,
ao conhecimento deste Plenário uma matéria da muitas unidades estão fechando as portas; está fal-
Folha de S.Paulo que traz o depoimento de um tando medicamentos, alimentação, condições e pes:'
economista do banco ~e investimentos Morgan soai para a internação. Portanto, a situação'é crítica.
Stanley, dos Estados 'tJnidos, que coloca o Brasil
como uma possível bola da vez em toda essa crise
econômica que estamos pre~nciando.

Quero aqui dizer que 'cai a máscara de todo
esse discurso do progrªrna de ,eslabiltZação-do-Gov
erno Feçf_eral e também- que já estamos acompan
hando o violento crescimento dos juros, não só nas
negociações interbancárias, mas já atingindo o con
sumidor, o cidadão brasileiro.

Tenho em mãos matéria do jornal} O Globo",
no Caderno de Economia, que tem como tíqJlo
"Consumidor já paga conta da crise." A mabiria
fala que concessionárias da VolkS, no Riq,
aumentaram as taxas de financiamento ele, '2,8
para 3,9. Vamos viver um período_de etlcWmes di
ficuldades em nosso Pais e os responsáveis são
o Governo Fernan~ Henrique Cardoso e sua
área econ6mica.

.É lógico que esse crescimento das ta*as de
juros vai levar indubitavelmente, inexoravelmente, a
um processo de recessão violem;a em nos~ País,
com, Có"" vez mais, aumento dé'demissões. É este
o cenãll~ que se desenha. :Então, ehgana-se
aqueles que pensavam que i,am encontrar até o ano
de 1998 um cenário extre,pamente tranqüilo, sem
crises. Está aí sendo desmascarado mais uma vez
este programa de estabilização do Governo, que não
oferece o rri'ínimo de proteção ao nosso País e ao ci
dadão, porque esse programa sempre apostou no
capital especüiativo, esse capital que sal aos mon
tes, deixando nossa economia viver un:l momento de
profunda instabilidade.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo v,argas) - Passa

se ao horário destinado às
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as -pessoas estão morrendo. Esta unidade de Ma
rabá é mais uma entre tantos casos.

Há poucós dias, o Deputado Benedito Gui
marães, de Santarém, grande Município do meu
Estado, fez a mesma denúncia. A unidade daquela
cidade também está fechando vários dos seus
serviços à população mocorongo e de toda a região.

Sr. Presidente, ceàó--àgota o ,restante do tempo
destinado ao meu partido ao ilustre Deputado que d
dividirá comigo, mas registro-ro- meu.apelo-na esper;;
ança de que as autoridades do Governo Federal so"':'
corram o Estado do Pará, cuja saúde também esta
na UH:

o SR. PRESIDENJe (Arlindo Vargas) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Paes Landim,
para CQmpletar o tempo destinado ao PFL.

O SR. PAES LANDIM (PFL.,JJI.) - Sr. Presi
dente, agradeço ao nobre colega de pªrtido, Depu
tado Raimundo Santos, a gentileza de me conceder
parte do tempo destinado ao PFL, nas Comuni
cações Parlamentares.

Sr. Presidente, a ELETRQBRÁS adquiriu o
.controle acionário da CEPISA, por intermédio de op
erações da qual participou.também o BNDES.

Assumiu a Presidência da CEPISA a compe
tente e dinâmica 8:lgenheira Eletricista Meriam
Abraham Ohana, licenciada em Matemática, com
especialidade em Gestão Financeira pela Universi
dade de Columbus, Ohio, nos Estados Unidos, e
curso de Planejamento em Investimento na Elec
tricité de France. Enfim, Assessora da Presidência
da ELETROBRÁS, do Ministério de Minas e Energia
e membro do grupo de executivos brasileiros para
avaliação dos modelos de privatização do setor en
ergético em países da Europa e da América Latina.
S.Sa. vinha exercendo a Diretoria Econômica e Fi
nanceira da CEPISA, já que no ano passado a ELE
TROBRÁS adquirira cerca de 49% dasi ações da
aludida empresa.

Tenho certeza de que a competente Presidenta
irá fazer um grande trabalho de reestrufuràção da
CEPISA em meu Estado e também de' r'éestudo de
toda a política daquela companhia para o Piauí.

Sr. Presidente, pertenço à região sul do
Estado, que compreende o semiárido e o cerrado do
Piauí, a qual vem ao longo dos anos sendo margi
nalizada pela direção da CEPISA, dentro do con
texto político de Teresina.

Sr. Presidente, somente agora, graças ao
apoio do Ministério de Minas e Energia, da ELETRO
BRÁS e da SUDENE estamos construindo uma linha
de transmissão de São João do Piauí a Eliseu Mar-

fins, a fim de dar suporte energético ao cerrado, que
irá precisar ainda da adoção de providências da
atual direção da CEPISA para que todo a região, de
modo geral, se beneficie dessa linha.

O Estado vem, há anos, negociando com uma
agência japonesa, a JICA,_para que, por interrnédío
do PRODBCER, o cerrado se desenvolva espetacu
larmente,· mas um dos gargalos desse objetivo é
exatamente a falta· de infra-estrutura, especialmente
elétrica. Basta dizer a V.Exa. que a região é riquis
s_ima, produtora de soja, a exemplo dos Municípios
de Ribeiro Gonçalves e Baixada do Ribeiro, no Pi
auí, mas tem toda a sua produção beneficiada do
outro lado do Rio Parnaíba, no Maranhão,
exatamente por falta de suporte elétrico do Estado.

Em cidades como Corrente, à noite e durante o
dia, falta energia Por deficiência do sistema. Então,
todo o cerrado é prejudicado por falta de suporte
elétrico em meu Estado.

No semi-árido,·- para exemplificar, em São
RaimUndo Nonato, grande centro comercial e cujas
perspectivas de desenvolvimento de turismo ecocul
tural são enormes, o sistema elétrico é comple-

. tamente desprOVido de eficácia, apesar de ser o re
sponsável pela iluminação de outras 10 cidades que
compõem aquela microrregião.

O vizinho Município baiano de Campo Alegre de
Lourdes também recebe energia de São Raimundo
Nonato, assirr. como seus cerca de treze distritos.
Toma-se imperioso que seja construída em São
Raimundo uma linha de transmissão \ de 69KV,
eXatamente emi'azão da sobrecarga e do crescimento
vegetativo daquela área. A região citada pre.cisa ainda
de uma subestação 69134KV e outra 5/13KV, a fim de
atender igualmente a toda essa sobrecãrga elétrica.

Agora mesmo, graças à iniciativa histórica do
Ministro Raimundo Brito, já destacada desta tribuna,
a CEPISA irá inal!gurar a energia da cidade de Dom
Inocêncio, na re~i~o de São Raimundo Nonato. que
não possuía iluminação, como ainda ocorre em
várias regiões do meu Estado.

Também na regiãó de São João do Piauí, que
faz fronteira com os Estados da Bahia e de Pernam
buco, há Municípios recém-emancipados que _não
têm energia. como é o caso de Campo Alegre do Fi
dalgo, Gervásio Oliveira, Lagoa do Barro e Pedro
Laurentino. Em Paulistana, por sua vez, há freqüen
tes quedas de tensão. À noite é difícil ligar um
aparelho de televisão, exatamente em virtude da
falta de subestação naquele Município, que faz fron
teira com a Bahia e que é o pólo de microrregião
com cerca de seis Municípios.
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Portanto, tenho esperança de que toda essa
política de preconceito e discriminação contra o sul
do Estado, sobretudo nas regiões mais pobres. será
corrigida pelanova direÇão da CEPISA.

Antes de o processo de privatização se opera
cionalizar, espero que a CEPISA faça investimentos
de natureza tipicamente social. Ainda há poucos
dias conheci Guarlbas, que é um deslumbramento
(em razão da Serra das Confusões) proporcional ao
seu abandol')o. Guanbas, distante trinta quilômetros
por via terrestre' CIo Múnicípio de Campo Alegre de
Lourdes, na Bahia, não,pode esperar que uma em
presa privatizada vá se preocupar imediatamente
com o seu aporte de energia elétrica.

Tenho certeza, Sr. Presidente, de que a di
reção da CEPISA está bem entregue. É uma equipe
racional, competente, já aprovada, como é o caso da
Ora. Meriam, sua atual Presidenta, e dos demais di
retores. E isso irá provocar grande reviravolta no se
tor energético do meu Estado.

Com uma política racionalizada, a CEPISA
poderá corrigir as graves distorções existentes. Há
cidades .no Estado do Piauí que têm proporcional
mente' mais energia do que todo o seu cerrado re
unido.

'Essa é mais uma razão para parabenizar o
Presidente da ELETROBRÁS, Or. Firmino Ferreira
Sampaio Neto, e o Ministro de Estado de Minas e
Energia, Or. Raimundo Mendes de Brito. Contamos,
inegavelmente, com um dos maiores quadros técni
cos da história energética deste País.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Vargas) - Con

cedo a palavra ao Deputado Arthur Virgílio, que di
vidirá o tempo do PSDB com o Deputado Sebastião
Madeira.

O SR. ARTHUR VIRGíLIO (PSDB7AM.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, vamos repor a
verdade em cima de algumas falácias que têm sido
apresentadas à Nação pelas oposições do País.

Em primeiro lugar, a crise internácional - e não
há como negar que a crise tem profundas con
seqüências na economia globalizada em que
vivemos - teria reflexos no Brasil com ou sem o
Plano Real, com ou sem a atual política econômica
do Governo Fernando Henrique.

Abro um parêntese para dizer que aposto to
das as minhas fichas em que não iremos sofrer
danos irreversíveis ao cabo dessa jornada tormen
tosa para a economia mundial. Imaginem se essa
crise se tivesse abatido sobre o mundo. a partir de
Hong Kong, na época em que o Brasil vivia a mo-

ratória heróica do Ministro Dilson Funaro, com reser
vas perto de zero, em situação econômica. de in
solvência. Esse é um dado.

Em segundo lugar, o Presidente Fernando
Henrique foi o primeiro estadista desta leva atual de
dirigel)tes mundiais a ter recomendado expres
samente ao G-7 que trabalhasse uma solução iriter
nacional para ccnter o perigo dos capitais voláteis, o
chamadó smart money. A partir de uma tecla de
computàdo(. em poucos segundos, percorrem-se
várias eéOllomias e obtém-se o maior lucro. No
Brasil, cobramos IOF do smart 'money' e estabele
cemos o número mínimo de dias para que ele possa
auferir lucros a partir dessa perrnanên~ia

Temos reservas para enfrentar a crise, temos
ativos que es-tão sendo vendidos e que faZem do
nosso País o segundo do mundo, logo após a China,
a receber capital para investirnénto. O Brasil de
pende muito menos dos chamados capitais voláteis
do que já depende do capital que vem para ficar, do
capital que vem para, .cç_mprando ativos ou fazendo
investimentos novos, participar de maneira perene
da construção desta economia brasileira pujante.

Por isSo, creio que não é justo nem é inteligente
que se torça a favor crise. A crise é internacional. E te
ria sido muito pior se não houvesse no Brasil um Gov
emo com claro projeto estratégico para governá-lo.

Era o que tinha a dizer.

Durante o discurso do Sr. Arthur Vir
gílio, o Sr. Arlindo Vatyas, § 2Q do artigo 18
do Regimento Interno, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Ubi
ratan Aguiar, 1Q Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - Para
concluir o tempo destinado ao PSDB, tem a palavra
o Deputadó Sebastião Madeira, que disporá de sete
minutos na tribuna.

O SR. SEBASTIÃO MADEIRA (PSOB - MA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputádos, no dia 1º de dezembro de 1996,
surpreendeu-nos matéria transmitida no programa
Fantástico, da Rege Globo de Televisão, ern
primeira mão, com chamadas durante toda a se
mana, divulgando que a tentativa de homicídio do
Prefeito eleito de Imperatriz teria sido abortada por
que o pistoleiro contratado teria se entregado a Je
sus e se arrependido.

Nessa matéria, eu, Deputado Sebastilo Ma·
deira, do PSOB do Maranhão, com domlcOio em Im·
peratriz, era apontado como o mamor intelectual, a
pessoa responsável por aquela trama.
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Viemos a Brasília e no dia 3 de outubro,

uma terça-feira, fizem.os pronunciamento neste
plenário protestando contra a notícia e
mostrando nossa indignação com aquela
matéria. Recebemos o apoio de toda a Casa e
de todos os partidos, particularmente p~ PSDB,
cuja direção se envolveu cor;nigo na busca da
reparação do dano causado. a nossa imagem e a
este Parlamento~

O Ministério da Justiça, por intermédio do Min
istro interino, Or. Milton Seligman...

O Sr. Arthur Virgílio - Deputado Sebastião
Madeira, interrompo, em aparte, seu pronuncia
mento para dizer que a justiça foi feita. V. Ex.~ es~,

corno sempre,' ,de cabeça erguida. Em Imperatriz,
cuja violenta luta política conheço de perto, V. Ex.1! é
a saúde civil desarmada e honrada a fazer bem alta
a dignidade daquele povo.

O SR. SEBASTIÃO MADEIRA - Muito abri
gado; Deputado Arthur Virgílio.

Por determinação do Ministro da Justiça, foi in
staurado inquérito pela Polícia Federal,' presidido
pelo Superintendente da Polícia Federal no, Espírito
Santo, Dr~ Ivan Rosa Marques.

Tenho em mãos o relatório da conclusão desse
inquérito. Por ser extenso, vamos aqui destacar al
guns de seus pontos.

...Analisando toda a documentação
carreada para os autos, verifica-se, clara
mente, que tudo não passou de um
estelionato seguido de exploração política....

Continua o relatório, dizendo o seguinte:

...Aquele malfeitor, ardilosamente, ar
quitetou plano para tirar proveito e con
seguiu. Primeiro, escolheu ImperatrizlMA
por se tratar deuma cidade já estigmatizada
em relação a assassinatos de prefeitos e de
pois buscou direcionar o suposto mandante
para o segundo colocado nas eleições,
como se ...."':se fosse o beneficiário do óbito...

Diz mais o relatório:
...Não tivesse agido dessa forma em

relação ao se~undo colocado, o plano seria
quase perfeito, eis que, com isso, a finali
dade política do crime ficou descaracteri
zada, pois é do conhecimento de todos que
militam no mundo jurídico que se ocorresse
a morte do prefeito eleito, já depois de ho
mologado o resultado final das eleições, o
seu opositor no pleito, politicamente, nada
lucraria. Além do mais, outros motivos que
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levassem o Deputado àquele desejo não
foram encontrados no curso deste Inquérito.

O certo é que mesmo o homicídio
estando desprovido de interesse plausível, o
plano daquele desavergonhado, apesar de
falho, teve êxito...

Refiro-me ao achaque ao Prefeito, que sofreu
golpe de um ,estelionatário que conseguiu receber
recursos do Prefeito.

E 'continua o relatório, dizendo o seguinte:

...Sobre a exploração política do fato,
sem nenhum esforço intelectual, vê-se, de'
forma cristalina, que IIdon Marques - era o
Prefeito eleito -, experiente" que é nesse
'campo e ainda assessorado por Sérgio
Macêdo, uma "águia" em matéria de comu
nicações, não deixou por menos. Através
desse seu leal escudeiro, forneceu os dados
para um repórter da Rede Globo de tele
visão, que os deu publicidade, levando ao ar
no Programa Fantástico de 1!!-12-96. Para
tanto, Auly - o estelionatário -, mais uma
vez foi recompensado, agora pela sua entre
vista. Aliás, comenta-se em Imperatriz/MA,
que o montante girou em torno de cem mil
reais.

IIdon Marques, em suas declarações,
disse ter buqcado com aquela reportagem
tão-somente a sua segurança física. Ora,
mas o fato hflvia se dado em outubro e só
em dezembro ele teve esta luz? Quando, in
clusive, o caso já era alvo de investigação
da Polícia Federal? Portanto, não houve ou
tro motivo senão o de usar a mídia.

Concedo aparte ao Deputado Aécio Neves.
O Sr. Aécio Neves - Nobre Deputado Se

ba~tião Madeira, fiz questão de vir a este microfone,
como Líder do partido.ae V. Ex.1! nesta Casa, para
dizer, como acabou de fazê-lo o nobre Secretário
Geral do PSDB, Deputado Arthur Virgílio, que se fez
justiça. Em nenhum momento, nenhum .Parlamentar
desta Casa - não apenas no seu partido -, particu
larmente do PSDB, teve qualquer dúvida sobre a
correção, a seriedade e a dignidade pessoá!' de V.
Ex.li Digo, para não atrasar este importante e
histórico pronunciamento, depois de esclarecidas to
das aquelas acusações, que V. Ex.!! honra, orgulha
e muito - o PSDB e que encarna, na SU;:l vida
pública, na sua condução ética e na defesa intran
sigente da social democracia, aquilo que de melhor
o PSDB tem. O partido se orgulha muito de ter o no-
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bre Deputado Sebastião Madeira em sua~ fileiras, e
eu, particularmente, de" te-lo"como' 'meu Vice-Líder
nesta Casa.

O SR. SEBASTIÃO MADlSlRA - Muito obrigado.

Concedo aparte ao Deputado Haroldo Sabóia.

O Sr. Haroldo Sabóia - Deputado Sebastião
Madeira, embora pertencendo a um partido de
oposição, que diverge em muitos pontos da atuação
política do PSDB no Maranhão, quero aqui prestar
meu depóimento e também do Partido dos Trabal
hadores daquele Estado quanto à-hóliradez"e à inte-'
gridade de V. Ex.a, que se tem pautado na sua vida
política, sobretudo na Região do Tocantins, com
multa seriedade e, franqueza. É com satisfação que
tomamos conhecimento do relatório mostrando as
conclusões do inquérito em que tentaram denegrir a
honra de V. Ex.i! Esperamos que os responsáveis
sejam, de fato, desmascarados e processados devi
damente. Parabéns," Deputado Sebastião Madeira.
Tenha a nossa inteira solidariedade.

O SR. SEBAST,IÃO MADEIRA - Gostaria de
agradecer o apoio que recebi de toda esta Casa em
um cios momeQtos mais difíceis de minha vida, tanto
pública como privada, quando fiquei sentado neste
plenário por 48 horas, em greve de fome; à espera
de justiça, aguardando que a Justiça brasileira e que
o Ministério da Justiça tomassem providências para
investigar a fundo aquele episódio. E conseguimos!

Peço a meus companheiros, diante de todo o
sofrimento por que passamos, eu, minha família e
meus amigos, que façam uma reflexão sobre:o papel
da imprensa no Brasil. Uma emissora das: dimen
sões da Rede Globo, de maneira absoluta~nte irre
sponsável, expôs um ,-'ser humano,; inde
pendentemente de ser Uma pessoa pública, para
todo o País como úm assassino, sem a menor base
ou fundamento, como está dito aqui. Aquela matéria
não ficoú' restrita ao Brasil, até no Japão foi veicu
lada. Uma vizinha de Imperatriz, casada com um de
scendente de japonês, leu a reportagem. Foi noti
ciada na Europa, na Bolívia, enfim, no mundo todo.
Fui mostrado como um vil, como um mandante de
assassinato.

Ontem, estive com o Sr. Marcelo Neto, repre
sentante da Rede Globo de Tel~visão, exigindo uma
reparação disso; que essa rede tenha a coragem e a
responsabilidade de reconhecer que errou, que
repare minha imagem e a imagem de Imperatriz, que
foi enlameada corno a capital dos pistoleiros, a ci
dade mais violenta do Brasil, o que é uma inverdade.
Ele ficou de conversar com os seus superiores.

Quero', pedir o apoio desta Casa para que a
Rede Globo de Televisão repare minha imagem ~r

ante o País. Mais do que)sso: se ela não o fizer, in
gressarei na Justiça, nem que passem 10 ou 20
anos. Muita gente me disse para não fazer isso, por
ql:J~:a--Red!3 Globo me destruiria. Nem que me de
strua! Não entrarei_n~ J!-,stiça se a Rede Globo fizer
um, reparo público, reconl;lecer que errou e mostrar,
do mesmo jeito que mostrou para todo o Brasil que
eu era um·assassino, que sou um homem de bem.
Se .não--fizer isso, ingressaremos na Justiça, nem
que passem 20 anos, porque não temos rabo preso
nem medo. E vamos faler isso em nome de cen
tenas de homens e mulheres humildes que la cada
dia são massacrados pela imprensa e não têm quem
os defenda, não têm sequer direito de resposta.

Era o que tinh~ a dizer. (Palmas).

O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - Con
cedo a palavra ao Sr~ Deputado Benedito Gui
marães, que falará no tempo destinado áoPPB.

O SR. BENEDITO G~IMARÃES (PPB-PA.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, no último dia 6 de outubro,
denunciamos desta tribuna o caos que se instalou
na Fundação Nacional de Saúde.

Esta denúncia foi feita em decorrência da linha
de conduta seguida pelo Governo Federal, que ousa
desafiar a Nação no que ela tem de mais sensível:
seu sistema de saúde.

Aqui mesmo no Congre,sso Nacional, autori
zamos o Governo Federal a prorrogar a CPMF, sob
os apelos do Ministério da Saúde e do Governo Fed
eral, que conforme o diagnóstico e o planejamento
aludido permitiria, senão dar uma solução para o
sistema de saúde, pelo menos aliviar a situação ou,
então, manter em nível estável o atendimento.

Qual nossa surpresa ao constatarmos que, em
bora o Governo Federal continue a arrecadar recur
sos da CPMF, os serviços entram em queda livre em
todo o País.

Diante dessa situação calamitosa, muitas
famílias são obrigadas a comprar planos.de saúde,
diante da ameaça de não terem o mínimo de atendi
mento, pelo que o Governo alardeia como "Direito
do Cidadão". Direito do cidadão desde que pague,
como cita a revista Veja.

O que nos parece uma determinação de con
duta do Governo Federal - municipalizar os serviços
de saúde de qualquer maneira, até mesmo irre
sponsavelmente - significa dizertransferir para os
Municípios a sucata da estrutura do sistema de
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saúde, e os Srs. Prefeitos - permitam-me a ex
pressão, prezados colegas - Nque se virem."

Tira-se a responsabilidade do nível federal,
transferindo-a para as constas dos Governos Munici
pais. Enquanto isso, o Governo anuncia que está
transferindo recúrsos para Estados e Municípios.

E que recursos são necessários, Srs. Depu
tados? R$ 1,80 por habitante? E esses recursos têm
um teto? se ao Município couber R$ 5.000,00,
porém, insuficientes para cobrir todas as despesas
dapopulação~ a responsabilidade da busca de recur
sos adicionais cabe à Prefeitura Municipal, ainda
mais quando se sabe que esse teto deixa muito a
desejar a qualquer necessidade primária, tais como
cobrir despesas de exames laboratoriais, emergên
cias etc. Exclui-se, dessa maneira, os serviços abso
lutamente necessários (raios-x, tomografia, ultra
sonografia e outros indispensáveis) ao atendimento
da população. Este é o quadro nacional:

\

Vejamos a questão específica da Amazônia,
mais precisamente do Estado do Pará, onde a estru
tura central de saúde, no interior, ainda se assenta
nos serviços essenciais da, Fundação Nacional d,e
Saúde, antigo serviço Especial de Saúde Pública,
composta de oito unidades mistas e 16 básicas.

Mais exatamente na cidade de Santarém, com
duzentos mil habitantes, que, corno cidade mais de
senvolvida, serve de pólo para uma área de 850 mil

,quilômetros quadrados e que atende a uma popu~

!ação em tomo de um milhão de habitantes, fechou
se o centro cirúrgico, a pediatria e outros serviços
básicos no último dia 28 de outubro porque o esto
que de oxigênio acabou e os fornecedores suspen
deram o atendimento, graças aos volumosos atrasos
em pagamento por parte da FNS.

Acompanhando o exemplo de Santarém,
outras unidades vão gradativaménte encerrando
suas atividades pelos mesmos motivos e também
por falta de manutenção, alimentação, serviços de
limpeza etç. As cidades de Óbidos, Oriximiná,
Rur6polis e Almeirim abrem a listagem da derrota, e
agora Santarém igualmente se rende diante desse
grave problema.

Sr. Presideote, Sras. e Srs. Deputados, isso
constitui um crime hediondo, que deveria ser punido
com a aplicação de pena máxima aos responsáveis
diretos por esses delitos. Se não têm competência
para solucionar os problemas de sua área, deixem
os cargos, mas não imponham à população mais
sacrifícios. Por esse e outros motivos semelhantes é
que se levantam novas bandeiras, como a dos sem
terra. E logo, logo deverá aparecer a bandeira dos

mortos-vivos, composta' pela população que naQa
mais tendo a perder, reunirá suas forças para buscar
soluções à força. Nuvens negras se acumulam no
horizonte... E o Governo Federal quer apenas se
livrar do incômodo fardo, como se nada lhe impor
tasse.

No próximo dia 31, vão reunir-se, em Belém, o
Secretário de Saúde do Estado (se até lá algum
~únior não demiti-lo), os Secretários Municipais, as
Associações de Municípios, os Prefeitos, as lid
eranças locais e a direção da Fundação Nacional de
Saúde. será um momento decisivo para a busca de
uma solução que atenda às' reaIs necessidades da
população sem a estrutura operacional da FNS: san-
grá-Ia até morrer. '

Os pacientes que a Fundação atende são
aqueles cidadãos que a rede credenciada e (iarticu
lar do SUS não está muito interessada em atender:
são os doentes terminais, os doentes portadores de
doenças transmissíveis, os doentes traumáticos, cu
jos tratamentos são demorados e caros, que se con
stituem nos' serviços de emergência. Essas pessoas
são as excluídas do SUS, da rede hospitalar particu
lar, que, fazendo o que podem, buscam também sua
sobrévivência, porque elas têm de ter também o
equilíbrio financeiro.

A grande massa, o grande desassistido, fica
por conta da FNS, que representa o Governo como
Estado e cuja obrigação de zelar pela saúde do ci
dadão é um imperativo constitucional.

Não é possível a continuação desse quadro,
Srs. Parlamentares. qu o Governo Federal busca
uma solução definitiva ou, muito mais breve do que
podemos imaginar, estará fincada uma nova ban
deira de luta, passando por cima da lei, porém,
moralmente justificável em função da omissão irre
sponsável do Estado.

Sr. Presidente, solicito que este pronuncia
mento seja publicado no jornal Hoje na Câmara e
divulgado no programa A Voz do Brasil.
.', O SR. PRESIDENTE ( Ubiratan Aguiar) -
V.Exa. será atendido.

O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) ,.. Con
cedo a palavra ao Deputado Benedito Domingos,
pelo PPB.

O SR. BENEDITO DOMINGOS (PPB-DF.) - Sr.
Presidente, Sras. e siso Deputados, o problema
mais grave que o País atravessa é, sem dúvida al
guma, o desemprego, que também faz parte do co
tidiano de Brasília. Ho~ podemos dizer que a Capital ~,.

da República apresenta um dos maiores índices de
desemprego do País.
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Chega a ser cruel, desumano, quando verifi
camos que um pai de família, à procura de trabalho
para sustentar seus familiares, não encontra em
prego. O mais duro, porém, é quando vemos que
cerca de 6 mil trabalha~ores em Brasíliaestão na
iminência de serem demitidos, aumentando assus
tadoramente o contingente de desempregados da
nossa Capital.

São pessoas, Sr. ~!~sideht~; que foram admiti
das, aliás, ,contratadás ' pela CLT - aqui é uma
questão de inte,rpretação, porque., a Constituição diz
que a admis'são em cargos públicos depende de
aprovação prévia em concurso público, mas creio
eu, neste caso, amparados pelo Regime Jurídico
Único, que garante a ~stabilidade do se'{Vidor. Os
contratados através do regime celetista, que são dé
missíveis a qualquer momento,'não podem ser en
quadrados como servidores públicos ~rmanentes,

-para não ferir o art. 37 da Constituição: '
O que nos causa preocupação é o f~to de que

a NOVACAP deverá ,demitir 4.893 :,servidores; a
TCB, 1.049; a TERRACAP, 52; a SAB,.2'3; a CODE-

I ,

PLAN, 5, fora a CEB e a CAESB, que também de-
verão demitir.

O que mais nos impressiona,'é que o Juiz da
Justiça Trabalhista achou que, alénj de serertjl demi
tidos, esses trabalhadores não fazem jus às indeni
zações trabalhistas. Ora, se /h0l:lve erro na con
tratação, os trabalhadores não p'odem pagar pelo
erro de quem os empregou. Repito, argumenta o
Juiz da' Justiça Trabalhista que, por não terem am
paro no art. 37 da Constjtuição, eles não fazem jus
às indenizações trabalhistas. Parece que ~sse Juiz
está ajudando o Governo local, porque este, desde
que assumiu, tem enfrentado dificuldades para fazer
essas demissões, mesmo pagando as indenizações.
Para o Juiz não precisa pagar as indenizações, mas
o Governo do PT faz o jogo político, di2;endo que, se
possível, irá à Justiça para pagar as indc..1izações,
passando o Governo local de bandido a mocinho
bom e caridoso, só que 6 mil pais d~ família irão
aumentar o contingente de 160 mil desempregados
na Capital da República. .

Sr. presidente, também nos causa preocu
pação p fato de que juízes, tão atel1tos no respeito à
nossa Constituição, levam com muita severidade o
que dispõe o art. 37, mas não têm tido essa mesma
preocupação com o § 3° do art. 192, que diz que os
juros pagos não poderã,? ultrapassar 1% ao mês. Ou
seja, quando se trata ~a questão de juros, a Justiça
diz que é preciso uma lei para regulamentar essa
matéria, mas quando s~ trata de. demissão de trabal-

hadores, de lhes tirar direito legítimo e sagrado 
também é constitucional os direitos adquiridos - a
Justiça diz que os trabalhadores não precisam rece
ber as indenizações trabalhistas.

Então, fica o nosso apelo ao Governador do
Distrito Federal, à nossa bancada, que tem mar
chado unida, para que possamos encontrar uma
solução. Não é possível, Sr. Presidente, Sras'. e Srs.
Par1amentares, jogarem na rua, numa época de de
sempre~<?, 6 mil pais de família. É preciso que haja
tolerância;' bom senso, um pó(Jco de cunho spcial,.e
respeito.' a esses trabalhadores. É nossa preocu
pação, é nosso apelo.

Que eles passem a aplicar a Constituição na
sua totalidade" e não somente para. punir trabal
hadores que não têm culpa de serem confratados,
em desrespeito à Constituição, tendo em vista, Sr.
Presidente, que, se eles erraram, errou mais ainda
quem os' contratou.

Era O que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - Con

cedo.a palavra ao nobre Deputado Aécio Neves
para uma Comunicação de Liderança, pelo PSDB.

O SR. AÉCIO NEVES (PSD~-MG.Como Líder.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Par1amentares, é exatamente 'na qualidade de
Líder do Partido da Social Demberacia, partido do
Sr. Presidente da' República, qu~ venho hoje a esta
tribuna, em primeiro lugar, para dizer que o
fenômeno financeiro' mundial que presentemente as
sistimos, com imensos impactos negativos sobre as
Bolsas de Valores k s6bre as taxas de juros em di
versos países, tem origem em dois elementos da
conjuntura econômica internacional. O primeiro ref
ere-se à reação dos investidores e financistas, inter
nacionais aos problemas relacionados com as inc,on
sistências dos fundamentos de algumas econorrlÍ~s
asiáticas. Tais economias, Sr. Presidente,' con
struíram seu dinamismo com base em políticas in
sustentáveis, tanto no âmbito industrial, como no fi
nanceiro, com repercussões indesejáveis para os
sistemas bancários domésticos e para', as respecti
vas contas externas.

O segundo elemento decorre da ansiedade
desses mesmos financistas ao redor de um jogo não
cooperativo, como é próprio doe mercados 'de capi
tais de expectativas deletérias auto-realizáveis.

Essa bolha de crise financeira internacional
traz, portanto, Sr. Presidente, Srs. Par1amentares, al
guns, importantes ensinamentos para os respon
sáveis pela política econômica nacional. Em primeiro
lugar, a crise para o continente asiático e uma crise
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de ajustamento do modelo de crescimento, portanto,
não pode se antecipar à velocidade desse processo.

Hoje mesmp, Sr. Presidente, a Bolsa de Hong
Kong continua caindo cerca de 3,2 %, e a
BOVESPA em 4,2 %. Segundo a globa;lização, per
mite a transmissão desse ajustamento, com perdas
financeiras para todos os países globalmente inte
grados, como ondas sísruical? que abalam, mas sem
força destrutiva sobre economias, que apresentem
solidez em seus fundamentos. '

Em terceiro lugar, cabe às aütoridàões de
países com a econol)lia sedimentada, como o Brasil,
implementar meCanismos defensivos de curto prazo,
como'tem iêito e continua fazendo o Banco Central,
de forma aassentar as expectativas positivas que
decorrem 'da', aãequada estratégia de desen
volvimento assumida. Essa crise para o Brasil não
tem fundamento, passará com o vento. Erram por
desconhecimento ou má-fá aqueles que profetizam o
caos, identificando falsamente qualquer'paralelo en
tre a economia brasileira e a de paíséS.asiáticos.

Há razões, portanto, para 'se' esperar a re
versão do negativismo dos agéhtes econômicos
riàquelas economias sem crise de fundamento.

O retomo à normalidade'dos principais centros
financeiros do mundo começara a se verificar a partir
do pronunciamento do'~Presidente norte-americano
BiII Clinton, que se" :comprometeu e conclamou
outras nações a S0Correrem a combalida economia
dos países asiáticos que deram origem à crise, e
das declarações, no Congresso norte-americano, de
Alan Greenspan do Federal Reserv Board - o banco
central norte-americano -, que procurou acalmar o
mercado, afirmando que não haverá mudanças nas
atuais . taxas de juros nos Estados Unidos da
América.

A grave crise mundial no mercado financeiro,
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentare,s, provo
cou a adoção de medidas sóbrias e temporalmente
consistentes com relação ao movimento ~e capitais
e às operações de mercado em nossa economia,
por parte de nossas autoridades mon~tânas que
tiveram rapidez e sensibilidade pela contenção de
qualquer situação mais perigosa que colocasse em
risco nossa estabilidade econômica.

O Brasil sofreu as conseqüências da crise de
sencadeada pela instabilidade econômica dos
países do sudeste asiático, mas saiu fortalecido com
a adoção, pelo Banco Central, pela Comissão de
Valores Mobiliários e pelas Bolsas de Valores e de
Futuros de medidas firmes para conter o ataque
especulativo ao real. O Banco Central não hesitou

em vender dólares ao mercado comercial e flu
tuante, estacando a violenta investida dos especu
ladores. As Bolsas "de Valores por sua vez adotaram
o h~rário de pregão da Bolsa de Nova Iorque e intro
duziram -o circuit ~reaker, adotado há dez anos
pela Bolsa norte,-a~ericana, que interrompe o
pregão quando há'um fenômeno estranho, que pro
voque uma à1ta ou baixa extemporânea.

Tudo isso, Sr. Presidente, tivemos que apren
der e rapidamente adotar para defender nossa esta
bilidade econômica nessa verdadeira guerra que é, o
mercado de capitais. Entretanto, como já foi dito pelo
nosso Presidente dft República Fernando Henrique
Cardoso, em entrevista às redes de televisão, é fun
damentai um esforÇo do Congresso Nacional no
sentido de concluir as reformas políticas necessárias
à consolidação dfl estabilidade e do desen
volvimento de nossa economia.

Nes~~~ últimos anos, Sr. Presidente, com a es
tabilidade trazida pelo real, o nosso País encontra-se
com taxas anuais de inflação em tomo de 5% a 6%.
E é bom lembrar que esta era a taxa correspondente
à inflação de quatro dias no período anterior ao
Plano Real. O período mais próximo da história
brasileira em que tivemos taxas semelhantes foi na
longínqua década de 50. Por isso, é vital a defesa de
nossa moeda, que vem propiciando um crescimento
consecutivo de 5,9% em 1994, 4,2% em 1995, 3%
em 1996 e já quase 4% neste ano, com previsões
semelhantes para os anos vindouros.

Estamos vivendo, nobres Deputados, ul)1él
reestruturação do setor produtivo, estimulÇlda pelá
baixa inflação e pela competição estabeleçida por
várias medidas adotadas pelo Governo, dentre elas
as privatizações de setores comO os' de ,energia,
telecomunicações e transporte, com impacto ime
diato na redução de custos e melhoria desses
serviços.

Milhões de brasileiros, Sr. Presidente, estão
tendo acesso à cesta básica, que hoje custa apenas
5% a mais do que há trê~ anos, enquanto o salário
mínimo de 120 reais é muito superior, em termos de
poder de compra, aos 4 milhões, 639 mil e 800 cru
zeiros, vigentes quando da implantação do Plano
Real, que passaram a valer 64 URVs em março de
1994. A renda da População passou a ficar dis
ponível para bens de cônsumo, além da cesta
básica, possibilitando o ingresso de milhões de
brasileiros das classes mais pobres no mercado de
consumo, passando a ter maior acessO também aos
bens públicos, como saúde e educação. como era a
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intenção do programa original do Partido da Social O SR. HAROLDO SABÓiA - Permite-m~ um
Democracia Brasileira~ aparte, Deputado?

O PSDB, Sr. Presidente, está empenhado na O SR. AÉCIO NEVES - Lamento, mas me
ampliação do espaço para o exercício da cidadania parece que regimentalmente... Mas consulto a Mesa.
do nosso povo. Por isso, precisamos tanto das refor- O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - Nobre
mas políticas e sociais, para que possamos consoli· Deputado, regimentalmente, nos termos do art. 89,
dar no arasil a reafinnação dos direitos individuais, a não é permitido aparte no período Comunicação de
liberdade de expressão, o combate às discrimi- Liderança. "
nações, que só poderão ser conseguidos com as re- O St:l. HAROLDO SABÓiA, - Gostaria que o
tiradas de priVilégios que infelizmente é um legado Deputado ínformasse se...
de um passado cruel ~gravado pela inflação que O SR. AÉCIO NEVES - Lamento' profunda-
concentrou renda, excluindo milhões de brasileiros mente.
de suas necessidades mais básicas. Sr. Presidente, nesse sentido, ,as reformas

As reformas em tramitação nesta Casa, Sr. revestem-se de extrema essencialidade. Não
Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, de ordem podemos contilJuar carregando um sistema previ-
econômica e administrativa, estão no cerne da con- denciário injusto para aqueles que dele necessi-
solidação dos fundamentos de nossa economia. tam, assim como a manutenção -de seu déficit é
Muito tem sido feito, desde 1995, em favor da com- um desastre para os fundamentos. O sistema
petitividade e da produtividade na economia, bem tributário, hoje, dá origem a uma série de ineficiên-
como pelo bem-estar do povo brasileiro. Por essa cias e de iniqüidades, s~l?!ecarregando segmentos
razão, a criseintemacional dos mercados financeiros econômicos e SOéiàis de forma onerosamente
não..encontrou até hoje campo fértil entre nós. Não, desigual. Os que pagam impostos incorrem em pe-
obstante o sucesso, estamos no limiar do trabalho Sa.',.I\if.. ônus administrativos e acabam sofrendo a
de reformulação nacional. concorrência desleal dos evasores, havendo, aí,

A presente crise tem nos ensinado, como men- um grande espaço a ser trabalhado em favor da
cionei, que a credibilidade de nossa economia é o maior eficiência e competitividade. No âmbito ad-
único antídoto contra as expectativas que originam ministrativo, o setor público encontra o grande de-
as especulações. Não há como barrá-Ias por lei, da safio da modernidade. Uma modernidade que re-
mesma forma como não podemos antagonizar as tire os entraves da eficiência do serviço público
livres regras do mercado, sob risco de agudizarmos fundamental e que confira agilidade ao Estado para
as próprias expectativas negativas tão em voga. poder tratar de forma adequada as mudanças de pri

oridades que o mundo globalizado nos impõe.
Quero dizer que estranhei muito, Sr. Presi~ Sob essa ótica, as reformas constituem-se em

dente, no momento em que os maiore~ interesses bandeiras de maior credibilidade para a economia
nacionais estão em jogo, a absoluta omissão das brasileira, por revigorar seus fundamentos básicos
oposições que se negam a reconhecer sequer os em prol do '.crescimento sem inflação. Os ciclos
esforços do Governo e particularmente'da área
econômica na defesa do País e de sua moeda neste econômicos nas economias capitalistas são um
instante de instabilidade. fenômeno ainda incógnito para a ciência econômica,

mas sua propagação, sem dúvida, está associada a
É preciso, independentemente de projetos economias de'pés de barro.

poIítico-eleitorais, que estejamos todos somando es- Dessa forma, o PSDB, em linha com o Presf-
forços contra essas e outras dificuldades que even- dente da República, defende a implementação das
tualmente tenhamos de enfrentar. reformas como fundamento para um País social e

Não se trata, como disse o nobre Deputado economicamente desenvolvido, sem espaço P,ara as
Marcelo Déda, de ·querer que a Oposição vire Si- expectativas destrutivas e especulações.
tuação·, mas de termos dos nobres pares da Com as reformas, Sr. Presidente, na área so-
Oposição no Brasil comportamento semelhante, cial serão excluídos.os privilégios e na economia,'
por exemplo, ao tomado pela Oposição argentina - através das privatizações, serão gerados nos
logo após imporem flagorosa derrota ao Partido próximos três anos valores da ordem de 50 a 80
Justicialista do Presidente Menem, declararam bilhões de reais, que certamente serão o alicerce
apoio à sua Política Econômica em defesa da para um país em que a educação, a saúde e o
economia daquele País. bem estar de seu povo sairão finalmente do dis-
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curso para a prática, ÇOf!lo tem sido o incansável ob
jetivo do-PSDB e o projeto político que está sendo
colocado em prática pelo Presidente Fernando Hen
riqueCardoso.

.Concluo dizendo que, além das reformas çta.
Previdência e Administrativa, a reforinapolítica é
fundamental, porque precisamos de algum novo me
canismo de estabilidaçle P-artidátia e temos de bus
car também o vQto distrital misto.

Outra importante reforma, à qual não queria
dei)(ar de- me ·referir,.éa. tributária, fundamental.para
oJuturo do nosso País e que inclusive, no momento,
está recebendo sugestões das diversas correntes
políticas nesta' Casa, hoje articulada na Secretaria
Executiva do Ministério da Fazenda, muito particular
mente no cerne do PSDB.

Cvnelamo; portanto, Sr..,Presidente, Sras. e
SI'S. Deputados, a juntos fazermos um derradeiro es
forço, no sentido'de acetarar as discuSsões e vo
tações das tão necessárias reformas políticas,· so
ciais e econômicas para a estabilidade e o desen
volvimento do Brasil.

Era o que tinha a dizer.
O SR; JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. JOSÉ GENOíNO (BlocoIPT-SP. Sem

revisão do orador.) -Sr. Presidente, faço um apelo a
V.Exa. no sentido de que seja generoso no final
desta sessão.

Como Vice-líder do Bloco de Oposição e
Vice-Líder da bancada do PT, eu gostaria de fazer
uma breve comunicação, E solicito, neste mo
mento em que o Líder áo PSDB faz um pronuncia
mento importante, a V.Exa. que me conceda al
guns minutos.

O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - Depu
tado José Genoíno" concederei a V.Exa. a palavra
logo após a Comunicaçãõ Parlamentar do PT, em
que estão inscritos os Deputados r.hico Vigilante e
Haroldo Sabóia.

O SR. JOSÉ GENOíNO - Mas, Sr. Presidente,
eles concedem...

O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - Trans
ferem o tempo para o Deputado José Genoíno?

O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, serei
breve. Não vamos nos prender a normas regimen
tais quando esta Casa está vazia.

O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - Depu
tado José Genoíno, concederei a palavra a V.Exa.
Estou dizendo que preliminarmente, nas Comuni-

, ,

cações Parlamentares, estão inscritos os Deputados
Chicó Vigilante e Haroldo Sabóia. Á seguir~arei a
palavra a V.Exa.

O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, eles
me concedem antes. Permitem...

O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - Tenho
de seguir a ordem de inscrição para as Comuni
cações Parlamentares.

O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, falo
como Vice-líder! Os Deputados de meu partido já
permitiram que eu usasse a palavra pela ordem
neste momento.

O SR~ PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - Sim,
mas é a. decisão da Mesa. Eu tenho. de seguir a
norma r~gimental das Comunicações Parlamen
tares. V.Exa. entende. Concederei o tempo a V.Exa.

Ô SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, qual
é a flexibilidade que solicito de V.Exa.? A liderança
partidária se pronuncia. Sou vice-líder do Partido e
da Oposição. Peço a V:Exa. a palavra pela ordem
por três minutos. Estou aqui a manhã inteira, não
houve painel nesta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - Depu
tado José Genoíno, V.Exa. terá os três minutos após
as Comunicações Parlamentares, asseguro a V.Exa.

O SR. JOSÉ GENOíNO - Gostaria de usá-los
agora, Sr. Presidente.

O SR~ PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - O
horário destinado às Cómunicações Parlamentares é
privativo dos líderes?d~ bancadas. Merece V.Exa.
10SS0 respeito, nossa atenção.

O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, eles
permitem agora.

O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - Um
momento. Vou passar a palavra, primeiramente ao
Deputado Chico Vigilante, depois ao Deputado
Haroldo Sabóia. Logo em segui::la a V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - Con
cedo a palavra ao Deputado Chico Vigilante.

O SR. CHICO VIGILANTE (Bloco/PT-DF. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, ouvi com a
maior atenção a explanação do nobre: líder do
PSDB, como ouvi também a intervenção do Sr.
Presidente da República nos meios de comunicação,
tentando responsabilizar a Oposição pela não-trami
tação das chamadas reformas que querem nesta
Casa.

Sr. Presidente, é preciso fICar claro que a não
.lJ)rovação das reformas não é pela vontade' da
Oposição. O Governo tem maioria e aprovou o que
quis nesta Casa. E não fez a reforma tributária por
que não quis, não tem vontade política para isso. Se
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não faz a refofrna. ria Prev,i~ênci~ Social é ·porque Ora, quem está em campanha? É a Oposição, que
não te'1l unidade política na bancada de sustentaçâo nem apresentou cãildidato ainda ou é o Sr. Fer-,
do Governo pata'fazê-Ia. nando Henrique, que anda p.or aí comendo buchada,

Sr. Presidente, estão agora·a falar de reforma montando em jegue, regendo bandas, como fez no
política após a aprovação da reeleit;ãó. Mas deram Nordeste e fez domingo em Pirenópolis? Quem está
pljoridade à reeleição, enquanto deveria ter sido fazencm campanha se não ele? É a Oposição que
colocado na pauta a discutiçãó da reforma política. E está em campanha eleitoral? Não, é10 Presidente da
o Presidente da República, que domina os meios de República, que está precisando ficar em Brasflia
comunicação, mais uma vez tenta passar para a para trabalhar efetivamente e parar de fazer cam-
opinião publica que a culpa é da Oposição. É culpa panha.
da Oposição esta Casa estar vazia hoje? Ou a .culpa A Oposição não aceita pito de ninguém nem
é de quem faz a pauta desta Casa, de quem coloca ser responsabilizada por afgQ,que não está fazendo.
as mensagens, os projetos na pauta para serem vo- Se' as reformas não foram aprovadas, a culpa ,é do
tados? As Lideranças da Oposição não estão pelo bloco de sustentação do Governo, que tem maioria
exterior; 'nem viajando mundo afora. absoluta nesta: Casei, mas não tem unidade para

Portanto, é prACiso que o Presidente da fazê-Ias. O que a Oposição tem feito é mostrar para
República pare de apontar respônsabilidadé e as:' a opinião pública, de maneira clara e objetiva, o
suma suas responsabilidades enquanto Presidente quanto são danosas determinadas medidas contidas
da República. na chamadas reformas., Portanto,não venham

O PSDB e os partidos que dão sustentação ao querer responsabilizar quem 'não deve' ser re-
Governo até recentemente diziam que se miravam nos sponsabilizado.
chamados Tigres Asiátitós corno sendo a melhor Era o que tinha a dizer.
economia do mundo. Agora, que estão indo à bancar- O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - Con-
rota, o líder do PSDB vem dizer que são economias cedo a palavra ao Deputado Haroldo Sabóia, para
combalidas. Há pouco tempO o espelho em que se mi- concluir o tempo destinado às Comunicações Parla-
ravam era: o México, que quebrou também, enão se mentares, pelo Bloco PT-PDT-PCdoB.
fala mais no México. Depois, veiO a Argentina, que O SR. HAROLDO SABÓiA (BlocoIPT-MA.
com a política neoliberal do Sr. Menem - que sofreu Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nunca sei,
uma tremenda derrota nas umas - , que é a mesma quando ouço falar o Líder do PSDB, Deputado Aécio
aplicada no Brasil, não serve mais de modelo. Neves, se S.Exa. fala em nome do Governo

O desespero do Sr. Fernando Henrique e dos hegemonizado pelo PFL, ou se fala apenas por parte
partidos que lhe dão sustentação é porque o Plano de sua bancada. Acredito que a ingenuidade com
Real, que tem levado centenas de milhares de tra- que o Deputado Aécio Neves se dirigiu a essa
balhadores - por que não dJ,ler milhões - ao de- tribuna, S.Exa. tenha falado apenas em nome de
semprego, já está entrando na fase do desen- parte de sua bancada e nãp em nome do Governo,
canto. Esta é a real,idade e não adianta mais ficar majoritariamente do PFL.
tentando tapar o sol com a peneira nem preparar Sr. Presidente, o Deputado Aécio Neves não
discursos ufanistas no Palácio do Planalto, porque conseguiu esconder a enorme preOcupação, repito,
a dura realidade da economia deste País é outra, de parte de sua bancada com a crise que já bate à
completamente diferente da que está sendo apre- porta da economia brasileira.
goada nesta Casa. As autoridades monetárias, mais p~ximas ao

A queda nas bolsas de valores também não é PFL, conseguem esconder sua inquietação com
culpa da Oposiçao. Durante o processo eleitoral, há mais serenidade do que tentou o Deputado Aécio
três anos, a bolsa subia e descia de acordo com o Neves. Mas a realidade é bem outra. Ontem, pee-
humor de quem estava disputando as eleições, e felistas e tucanos tinham como paradigma da mod-
diziam que isso ocorria em função de Lula, que ernidade de economia os países asiáticos. Hoje, o
estava muito bem posicionado segundo as pes- Deputado Aécio Neves vem a esta Casa falar da in-
quisas. Agora Lula nem disse que é candidato, e as sustentabilidade dessas mesmas economias. An-
bolsas estão despencando. teontem, eles falavam do modelo mexicano. Hoje,

Ontem, o Presidente Fernando Henrique lembram e pedem socorro para os países asiáticos,
chamava a atenção desta Casa dizendo que está o mesmo socorro dada pelos Estados Unidos
na hora de a Oposição parar de falar em reeleição. quando estenderam as mãos com dezenas de bit-
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hões de dólares para salvar a economia mexicana O SR.' ARTHUR VIRGfLlO - Sr. Pi'esideAte,
da bancarrota. peço a palavra pela ordem.

Mas a realidade, Sr. Presidente, a triste reali- O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - Tem
dade., é que, tal como a economia mexicana an- V.Exa. a palavra.
teonte-m, tal como' a economia dos países asiáticos O SR. ARTHUR VIRGfLlO (PSDB-AM.) - 'Sr.
hoje, a economia brasileira é frágil e insustentável . Presidente, o Deputado José Genoíno foi acometido
em face do modelo que adotou para as políticas de um mal-estar e está se recuperando lá fora.
cambial e de comércio exterior, e para o equilíbrio . Sr. Presidente, o que tenho a falar, de certa
das suas contas externas. ~odo esse conjunto de forina, já é matéria vencida, mas esclareço a V.Exa.
políticas fragiUza a economia brasileira. E vem o a que ela se reportaria.
Deputado Aécio Neves, líder de uma parte dos tu-
canos, dizer, como grande medida. saneadora.. que Parece-me que deixar falar ",'rimeiro um Líder e

outra figura de peso, como 'é ô Deputado Joséa Bolsa de Valores de São Paulo passou a aplicar
ontem mecanismos de defesa já aplicados há mais Genoíno, logo em seguida, mesmo que ~té anti-regi-
de dez anos na Bolsa de Valores de Nova Iorque. mental fosse, lembraria os melhores tempos de de-
Dez anos de atraso. bate deste Parlamento, quando tínhamos, por exem

plo, o Deputado Nelson Marchezan falando' pelo
Mas a triste realidade é que o Brasil, lamentav- Governo na tribuna à minha direita e, à minha

elmente - e não somos nós, da Oposição; os respon- esquerda, em resposta, falava o Líder Freitas Nobre
sáveis ., pode ser e é visto como a bola da vez _ ambos sem serem aparteados e a Casa ouvindo
dessa fragilidade do sistema financeiro internacional. com atençao a opinião dos Líderes de dois relevan-
E não somos nós, da Oposição, que o dissemos. Foi tes blocos.' .
citada nesta Casa hoje matéria ;assinada por um
membro do Conselho Editorial da Folha de S.Paulo,· Numa crise que, inegavelmente, atinge o País
esse grande jomal paulista, o jornalista Clóvis Rossi. e está, atingindo também todas as economias do
Divulga ele o relatório do Banco de Investimentos mundo, é evidente que a opinião da Oposição tem
Morgan Stanley, dos Estados Untdos, no qual seu d~ ser ouvida. Sou completamente a favor de ouvir

sua opinião.economista s~nior, Ernest Brown, afirma que o
-Brasil é o país em maior risco nas presentes con- Sr. Presidente, a Argentina acabou de dar um
dições de mercado-. Diz mais, que "o status do am- belo exemplo de unidade após a vitória das
bicioso programa brasileiro de privatizações para oposições sobre o Presidente Carlos Menem na re-
1998 é igualmente questionável se o mercado de cente eleição parlamentar. A primeira providência
ações continuar a sofrer erosões". que tomou a líder emergente daquele país, a

E mais ainda: "o custo para o Brasil dQ serviço Senadora Graciele Meijide, foi dizer que não haverá
de sua dívida interna será mais alto e o crescimento alteração macroeconô'mica em eventual Governo da
econômico também vai sofrer-. T~uzindo em Oposição dois anos depois.
outras palavras, Sr. Presidente: desemprego, alta na Sr. President~, já refeito do mal-estar de que
taxa de juros, crise na balança de pagamentos, uma foi acometido o Deputado José Genoíno, cedo, ime-
necessária desvalorização de nóssa moeda. É esse diata e prazerosamente, a vez a S.Exa.
o cenário menos pessimista que se avizinha para O SR. JOSÉ GENOINO - Sr. Presidente, peço
nossa economia. E a responsabilidade não é do a palavra pela ordem.
mercado. O mercado está aí, mas cabe ao Governo ,', O SR. PRESIDENTE (Deputado Ubiratan
preparar sua economia para se defender das defi- Aguiar) - Tem V.Exa. a palavra.
ciências e das incongruências desse mercado e não O SR. JOSÉ GENOINO (BlocolPT-SP. ' Sem
deixar fragilizar a economia, como foi fragilizada revisão do orador.) -Sr. Presidente, em pnmeiro
pelos governos que aí estão. lugar, acho que o Líder do PSDB fez um pronuncia-

Não somos responsáveis por isso. Respon- mento importante. Esta Casa, hoje à tarde, deveria
sáveis são os próprios membros do Governo Federal ter tido pronunciamentos de todos os Líderes par-
que não acreditam na crise quando ela já se aviz- tidários sobre essa matéria.
inha e bate na porta do nosso País. Por isso, Sr. Presidente, fiquei angustiado para

Era o que tinha a dizer. fazer esse pronunciamento em seguida pela im-
O SR PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) -Con- portância de se falar aqui sobre temas importantes e

cederei agora a palavra ao Deputado José Genoíno. não ficarmos fazendo discursos como se aqui fosse
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uma Çâmara de Vereadores Federal, sem nenhum Sr. Presidente, entendo que a reforma
preconceito contra elas. tributária e fiscal é uma necessidade que capacita

Acho que o Líder do PSDB fez um pronuncia~ um Estado forte e eficiente, diferente do autárquico,
mento importante, mas, com todo o respeito, re- mas muito diferente aa ideologia do Estado mínimo
flito, como Oposição, sopre alguns pontos da sua e de um mercado auto-regulável.
fala. Se há úma lição nessa crise, é que o mercado

Em primeiro lugar, deixo claro que nós, da não ~ auto-regula. E se não houver regulação e um
Oposição, não apostamos no ca9~, neJ.Tl queremos Estado com capacidade de intervenção, poderemos
o pior. Nós, da Op~sição:. temos responsabilidade ser colqcados diante de uma grave crise.
com o Pais; com a situação do nosso povo. Mas Não',queremos o caos, repito, mas chamamos
nós, da Oposição, chamamos' 'a atenção, em a atenção que não podemos diminuí-lo, como está
vários momentos, para os riscos da política cam- se fazendo ao dizer que é um problema apenas cir-
bial e da alta taxa de juros. Nós, da Oposição, cunstancial, que é uma bolha que está nos
chamamos a atenção de que a globalização tem ameaçando.
dois aspectos. Se a- globalizaçãoé 'um fato O reflexo da política de emprego provoca con-
inevitável, ela também promove fenômel)os como seqüências sociais em relação aos I setores mais
esse; que vulnerabiliza as economias nacionais. frágeis da economia.
Daí a necessidade de construirmos mec~nismos p.ortanto, quero dizer ao Líder do PSDB que é
para que o País não fique vulnerável.-em 'relação à com pronunciamentos e debates desse nível que
especulação desse capital volátil, que· a nossa poderemos, estabelecer um" diálogo, uma interlo-
companheira Deputada Conceição Tavares chama cução nestjl Casa, que deve ser uma Casa de inter-
de ·piranhas· do mercado financeiro. locução política, de polêmica política e também de

Nós, da Oposição, também r:'lunca concor- negociação.
damos que o mundo asiático fosse paradigmarpara Estamos' acompanhando o desenvolvimento da
nosso modelo econômico, e foi ap~sentado que os crise das ~olsas com preocup~ção, com re-
Tigres Asiáticos constituem-se num parâmetro, sponsabilidade, até dizendo que, diante da lógica do
como em outros tempos citaram a experiência mexi- que está aí, era o.que tinha de ser feito: Mas discor-
cana. damos da lógica.

Queremos dizer ao Govémo que a prioridade Agora, diante do; que estava colocado, era o
para a reforma tributária e fiscal é nossa. Queremos que tinha de ser feito. Mas discordamos, repito, da
diséutir uma reforma tributária e fiscal. Sempre dis- lógica e da não adOção de meqidas anteriores pre-
semos que as reformas ctmstitucionais deveriam ter ventivas à esta questão séria, que é a política cam-
começado pela reforma tributária e fiscal, assim bial e a alta dos juros.
como por uma reformá política consisterlte, global, Portanto, Sr. Presidente, quero deixar claro
democrática e não casuística. que a Oposição não compartilha com qualquer per-

Dissemos também que a reeleição iria contur- spectiva de caos pan:i ganhar eleição. Queremop
bar a agenda das reformas do próprio G~vemo. ganhar eleição sim, mas com programa. Querémos

Em relação à reforma administratjva e previ- ganhar a eleição para tomar este Paísmais justo e
denciária, não estamoa fazendo obstrução. Temos solidário.
proposta difer~nte e questionamentos, mas reconhe- Não esperamos que o caos possa nos levar
cemos aqui,,~ue as maiores dificuldades se encon- ao poder. Pelo contrário, o caos e abarbárie le-
tram exataJ;T1ente na base do Governo, porque a varão a democracia para a sua crise, e não quere-
Oposição não soma cem Deputados. mos isso.

Achamos que o ambiente no Congresso deve Por isso, Sr. Presidente, estamos agindo com
mudar. Ficamos parados uma semana. Hoje, é um responsabilidade como oposição ao Governo, dis-
dia de nervosismo no mercado e não tivemos o cordando de medidas, fazendo alertas, críticas, mas
grande debate. É importante que haja um grande de- não apostando no pior.
bate entre a Oposição e o Governo, sem rolo com- Agradeço a V.Exa. esse espaço para fixar essa
pressor, sem imposição, porém com respeito, para posição, que é uma posição responsável, de crítica,
que possamos discutir pontos concretos da agenda mas sem apostar no caos, porque não queremos o
do País. caos para o nosso País
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O SR. ÁRTHUR VIRGíuo -Sr. Presidente, scendo a economia, tem-se mais oportunidade de
peço a palavra pela ordem. emprego oferecida àos brasileiros e se tem, por ou-

O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - Tem tro ~do, um vôo sustentado, que irá tomar o Brasil
V. Exa. a palavra. não digo completamente invulnerável diante da

O SR•.ARTHUR VIRGíLIO (PSDB-AM.) - Sr. economia globaliza<;ia,que aí está e que independe
Presidente, precisamente para tentar açular o de- da vontade de cada um de .nós - eu compreendo
bate nesta Casa, reafirrnapfjQ. o imenso respeito isso, e S.Exà., o Deputado José Genoíno, também
que tenho pela figura públic~ e .s.ing.t:llar do Depu- compreende muito bem -, mas, se não invulnerável
tado José Genoíno, respondO-r inicialmente. a um por completo, mais compactamente forte para resis-
dos eminentes Deputados do PT que assomou Fi tir a crises intemaci~nais e capaz de alçar um vôo
tribuna dizendo-lhe que., ao contrário do qUE:. sustentado, com crescirpento acima de 7% ao ano..
imagina S.Exa., o Deputado Aécio Neves falou Esta é nossa vocação. Se crescermos 7% ao
pelo seu partido por inteiro e em nome do Gov.erno ano durante dez an~s, estaremos duplicando nosso
também. Produto Interno Bruto. Queremos crescer, mas

Quanto ao que disse o Deputado José queremos crescer absolutamente seguros de que os
Genoíoo,.de cuja responsabilidade pública eu jamais pré-requisitos atuais têm que ser mantidos. A esta-
duvidaria, tenho a expor apenas 'que, em nossa bilidade econômica;' a moeda decente, a moeda
lógica, na lógica do PSDB, na lógica do- Governo, forte; a inflação européia, a inflação próxima de zero
precisamos fazer as reformas com urgência. E os são pré-requisitos para que se possa alçar esse vôo
votos das oposições, se não têm sido suficientes auto-sustentado. .
para impedir que as reformas aqui ·tramitem e sejam . Quanto ao mais, com concordâncias aqui e
aprovadas, têm feito falta na lutá'pàra se chegar ao discordâncias acolá, quero render a V.Exa., Sr.
objetivo final de reformar a estrutura esclerosada do Presidente, pela benevolência com que soube tratar
Estado brasileiro. o debate nesta Casa, as minhas homenagens, e ao

Concordo com S.Exa. quanto a repudiarmos Deputado José Genoíno a reafirmação da minha
ambos Q. -deus- mercado e o Estado mínimo. Aí absoluta admiração pela sua postura pública. O que
estão, por exemplo, .as regulações propostas no pretendo de S,Exa. e de seu partido é que cada vez
âmbito do Ministério·das Comunicações. Querernos entrem com mais presença nacional no debate das
um Estado capa~ .de punir e de premiar. Queremos reformas, de preferência, apresentando modelos e
um Estado capaz de fazer justiça porque atuante e propostas, porque não temos hoje mais como nos
presente. furt~r, mais do que ao debate, à apresentação dos

Quanto a não se ter tomado medidas, lembro- nossos modelos.
me do IOF que é cobrado do capital volátil, lembro- O Brasil não tolerará que qualquer P€lrtido e
me de.termos um prazo estabelecido para o capital qualquer força política significativa fiquem omissos
volátil permanecer aqui, sem o que não realizará o diante de um quadro que significa, 'obrigatoriamente,
seu lucro. Lembro-me também de o Presidente ter a necessidade de substituir a estrutura esclerosada,
enviado documento do Governo brasileiro ao G-7 anti-social, desumana e anticristã que aí está por
pedindo-lhe que trabalhe uma solução inte~cional outra capaz de faz~r face às mudanças verificadas
para disciplinar e conter a barbárie do capital volátil, no mundo e às mud~nças que o Brasil tem que fazer
que a tantos países tanto mal tem feito. no seu próprio seio, para poder alçar esse vôo de

Mas reafirmo, por outro lado, que ~ .lóQica do desenvolvimento auto-sustentado a que me referi
Governo passa por fazer as reforrnaspara nos com reiterada ênfase neste pronunciamento, que,
podermos nos livrar das âncoras cambial e generosamente e além do Regimento, foi-me con-
monetária. Se fizermos isso, vamos poder reduzir os cedido por V.Exa., Sr. Presidente.
juros. Aí sim, poderemos reduzir os juros com real- Era o que tinha a dizer.
ismo, porque considero indigno que alguém pro- O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - Con-
ponha política social sem pensar em política cedo a palavra ao Deputado Francisco Rodrigues,
econômica para valer. Isso, de tão tolo, é até anti- que falará pelo PTB. S.Exa. dispõe de dez minutos.
marxista. O SR. FRANCISCO RODRIGUES (PTB-RR.

Caem juros a partir do momento em que se Sem revisão. do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
façam as reformâs administrativa, previdenciária e Srs. Deputados, dois assuntos me trazem à tribuna
tributária. Caindo os juros, cresce a economia; cre- nesta tarde. Inicialmente, falo de documento que re-
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cebi do Tuxaua Jonas de Souza "Marcolino, da
Maloca do Contão e Presidente da SODIURR, So
ciedade de Defesa dos fndios Unidos do Norte de
Roraima. Ele relata uma série de arbitrariedades
cometidas pelo Conselho Indígena de Roraima,
com anuência, aceite e, diria, conivência da Dio
cese, do Estada de Roraima. Na verdade, o
Tuxaua Jonas mostra sua inquietação quanto ao
que se verjfica Os. região das serras, nos contra
fortes do Lavrado, qúe ocúpa uma área de aproxi
madamente 1 milhão, de hectares.

O que verificamos, ,é que, o Conselho
Indígena de Roraima por um lado, e a f1iocese por
outro, estão instigando o conflito entre progressis
tas e conservadores subservientes, que procuram
criar um clima de atrito e terror entre índios e bran
cos daquela região, entre os fazendeiros que ali
vivem a mais de 100 anos e produzem, e as comu
nidades indígenas, muitas delas ordeiras, pacífi
cas e produtivas.

Na verdade, em nome da proteção do meio
ambiente, em nome da preservação de uma árrea
que se' considera indígena contínua, A Diocese, de
Roraima e o Conselho Indígena recebem o apoio,
,por,curioso que possa parecer, de missões evangéli
cas estrangeiras, que estão lá há muitos anos. E o
Governo brasileiro, de uma forma pacífica, sem nen
hum sentimento de brasilidade, assiste' às ações
daqueles estrangeiros, que induzem' índios a ado
tarem comportamento totalment.eávesso àquele:que
na verdade possuem, porque são índios já acultura
dos, que mantêm convivência pacífica histórica com
os brancos.

Então, para se ter uma idéia, diz o documento
de um Tuxaua que representa todos os índios da
Região Norte do nosso Estado:

Para alcançar os seus objetivos e reali
zar as suas metas, os membros do CIR
praticaram e continuam praticando várias
ações que vêm prejudicando os índios que
não são seus aliados, criando, assim, uma si
tuação problema cada vez rt)aÍS grave, que
pode resultar em conflitos e'1tre os próprios
índios...•

Como exemplo dessas ações, cito as seguin
tes: destruição de torres telefônica, destruição de
pontes, barreiras nas estradas, queima de fazendas
inteiras, impedimento àqueles índios que estão sob
a coordenação da pastoral no nosso Estado de tirar
documentos, ou seja, de regularizarem sua situação
como cidadãos, proibição às pessoas de participar
de trabalhos comunitários etc.

A comunidade da região do Contão, do norte
do nosso Estado, é uma comunidade maiúséula,
historicamente constituída e seus membros têm
uma característica ímpar entre os índios, que é a
pt'odução. Em função da demarcação dessas áreas
contínuas, como a de Raposa Serra do Sol, o que
verificamos é a infiltração de estrangeiros, perma
nentemente, sem nenhuma atitude tomada a re
speito pelo:Governo.

'IsSo é grave. Nós, que vivemos na Região Norte,
que assistimos ao Governo" Collor' demarcar, sob
pressão das organizações não governamentais, uma
área de 9 milhões e 500 mil hectares para não mais do
que 4 mil índios, estamos assistindó agora ao Gov
erno Fernando Henrique Cardoso demarcar uma
área de quá~e 3 milhões de hectares para uma
população de caboclos. Só com detalhe: lá existe a
prElsença rTlélciça de missionários estrangeiros. Mis
sionários, vírgull;l!. Todos sabem - e costumo dizer 
que com' uma mão eles carregam a Bíblia e, com a
outra, um medidor'" geiger, aquele que faz a detecção
de metais. Metais, diga-se de passagem, preciosos.

Sr. Presidente, este é um assunto que abor
damos desde o primeiro mandato. Desde 1991 esta
mos acompanhando o problema. Caminho por todas
aquelas aldeias e acompanho todos os projetos,
tanto os de. demarcação de áreas florestais como
indígenas, e verificamos que essas demarcações
representam o engessamento do desenvolvimento
do nosso Estado e, por que não dizer, de toda
Região Norte, dos Estados do Amapá, de Roraima,
do Acre e até do Amazonas.

Portanto, graças ao documento que recebemos
do Tuxaua Jonas de Souza Marcolino, Presidente da
Sociedade de Defesa dos fndios Unidos do Norte de
Roraima, é que fazemos, mais uma vez, estas denún
cias e este alerta, pedindo ao Governo Federal, pela
milionésima vez, que apure esses fatos; q~ dê instru
mentos à FUNAI, Fundação Nacional do fndio - que às
vezes costumava chamar, pela indolência, de
·Funerária Nacional do fndio·, porque a única coisa
que faz na Região Norte é providenciar o enterro de
índios que vêm a morrer no Hospital Indígena de Boa
Vista - para que éssa repartição, através da sua super
intendência ,local, possa intennediar essas 'discussões
e evitar um conflito, que a qualquer hora, mais uma
vez, pode fazer a,região entrar na mídia internacional,
por pura incompetência da Administração Federal.

Sr. Presidente, o outro assunto a que quero me
referir e com relação aos efeitos do EI Nino.

O País inteiro - e principalmente o Nordeste 
vive sobressaltado com este fantasma visível, que
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são os fenômenos climáticos advindos do efeito E.
Niílo. Basta dizer que este ano o nosso Estado, que
tem uma precipitação média de dois mil e quatrocen
tos' milímetros, em uma série histórica nos últimos
trinta ari'os, está sendo rigorosamente castigado Por
esse "menino traquino· que 'levou menos de mil
milímetros de precipitação ao nosso Estado.

Sr. Presidente, então imagino que os efeitos
sejam devastadores sobre milhares e milh~res de
cabéçã.s de gado assentadas nas milhares fazendas
"do Estado de Roraima. Os campos verdejantes
nesta época, e hoje tórridos pelo efeito devastador
da seca, :necessitam urgentemente de algOma
providência a ser tomada pelo 'Governp Federal. Já
participamos de várias reuniões e pedimos às autori
dades ~,adoção de alguma·providência.

f:staf006 repetirfdo·o apelo do plenário destaCasa
para que seja inediafamente tomada uma provid.ência a
fim de que milhares de agricultores e fazendeiros pos
sam, pelo menos, ter água em suas propriedades, com
a perfuração de poços e com a contençãod;e detenni
nados igl;lrapés, que ainda teimam em correr\

Então, faço este alerta da tribuna p~ra que es
sas duas questões possam ser conduzidas com
competência e, acima de tudo, com presteza pelo
Governo Federal.

VIII· ENCERRAMENTO

O SR.. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a presente
sessão, antes convocando para amanhã, 31 de ou
tubro, às 9h.

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE EMENDAS OU
RECURSOS

fi - RECURSOS:'

1. CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE
COMISSÃO - ART. 24, 11

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE
RECURSO: ART. 58,§1°
INTERPOSiÇÃO DE RECURSO: ART. 58,§3°
combinado com ART.132,§2°

1.2 COM PARECERES, QUANTO AO MÉRITO,
CONTRARIOS (Art. 133)

PROJETOS DE LEI:

N° 699195 (AGNELO QUEIROZ) - Cria o Conselho
Federal de Artistas e Técnicos em Espetáculos
de Diversões - CONFATED, bem como os
Conselhos Regionais, e dá outras
providências.

PRAZO .. 4° dia: 31-10-97
ÚLTIMO DIA:,03-11-97

N° 1.695196 (RICARDO IZAR) - Veda às
agremiações político-partidárias a cobrança de
contribuições du descontos em folha de
pagamento de servid9res públicos da
administração direta e indireta, e entidades
paraestatais. ..

PRAZO".. 4° dia: 31-10-97
ÚLltMO DIA: 03-11-97

N° 1.958196 (JOÃO CÓSER) - Fixa limites para a
carga de material a ser transportada pelo
aluno. (Apensado: PL na 1.976/96, do Dep.
Chicão Brlgido). ,

PRAZO .. 4° dia: 31-10-97
ÚLTIMO DIA: 03-11-97

N° 2.137196 (ALDO ARANTES) - Acrescenta
parágrafo ao artigo 6° da Lei na 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, que "dispõe sobre a
regulamentação dos dispositivos
constitucionais relativos a reforma agrária,
previstos no ..Capitulo 111, Título VII, da
Constituição Federal". (Apensado: PL n°
2.992/97, do Dep. Aldo Arantes).

PRAZO .. 4° dia: 31-10-97

ÚLTIMO DIA: 03-11-97

N° 3.132197 (MURILO' PINHEIRO) - Dispõe sobre os
horários para se ministrar aulas de educação
frsica.

PRAZO .. 4° dia: 31-10-97
ÚLTIMO DIA: 03-11-97

N° 3.317197 (WIGBERTO TARTUCE) - 'Estabelece a
obrigatoriedade da inclusão da disciplina
Ensino Bíblico nas escolas de .. ensino
fundamental.

PRAZO .. 4° dia: 31-10-97
ÚLTIMO DIA: 03-11-97

N° 3.449197 (PEDRO CANEDO) - Torna obrigatória a
inclusão da disciplina Preservação e Obtenção
.da Saúde nos curriculos escolares do ensino
fundamental.
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PRAZO· 4° dia: 31-10-97
ÚLTIMO DIA: 03-11-97

PRAZO· 4° dia: 31-10-97
ÚLTIMO DIA: 03-11-97

2. CONTRA PARECER TERMINATIVO DE
COMISSÃO· ART.. 54 .

(SUJEITAS 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°

3. 'CONTRA DECLARAÇÃO DE
PREJUD1CIAL1DADE -ART.1G4, § 1°

(SUJEITOS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO,
'APÓS OUVIDA A CCJR, NOS

TERMOS. DO ART. 164, § 2~e § 3°)
PRAZO'PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:

ART. 164, § 2°

PROJETO DE LEI:

N° 557/97 (JAIR BOLSONARO) - Solicita plebiscito
sobre a aplicação de trabalho forçado.

PRAZO· 4° dia: 31-10-97
ÚLTIMO DIA: 03-11-97

N° 558197 (JAIR BOLSONARO) - Solicita plebiscito
sobre a aplicação da pena de morte.

PRAZO· 4° dia: 31-10-97
ÚLTIMO DIA: 03-11-97

PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO:

SUJEITO A DEVOLUÇÃO AO AUTOR, nos termos
do artigo 137, § 1° do RI. Prazo para
apresentação de recurso artigo 137, § 2° (05
sessões). As seguinte proposições:

N° 2.231196 (SOCORRO GOMES) - Dá nova redação
ao artigo 25 da Lei nO 8.847, de 28 de janeiro
de 1994, que "dispõe sobre o Imposto sobre a
Propriedade Territor!~1 Rural (ITR) e dá outras
providências.

PRAZO ·4°dia: 31-10-97
ÚLTIMO DIA: 03-11-97

N° 3.032/97 (LíDIA QUINAN) -' Dispõe sobre
incentivo fiscal a doações de empresas para
clínicas de droaados,

N° 1.179/95 (OSVALDO BIOLC~I) - Concede
isenção de Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) - nas aquisiçQes de
veículos feitas pelas Associações de.~ Pais e
Amigos dos Excepcionais - APAEs.

PRAZO· 4° dia: 31-10-97
ÚLTIMO DIA: 03-11-97

1.706/96 (JORGE ANDERS) - Cria o F\:In90 de
Controle de Reparáção Ambiental em Aguas
Territoriais ':'Brasileiras, e dá outras
providências.

PRAZO. 46 dia: 31-10-97
ÚLTIMO DIA: 03-11-97

N° 2.371196 (ROBERTO PESSOA) - Concede
isenção _do Imposto sobre Prod~tos .:D:.:a::ta:......:::D:,,:.ia~da:..:.S.:.em=a.....:Í1.....:a~H=-o;::;-;ra:;-:N..o;::m~e=o:=r====::::::::r=_
Industrializados e do Imposto de Importaçao a 31 6'-feira 10:00 Waldomiro Fioravante
motocicletas destinadas exclusivamente à 10:25 Dalila Figueiredo
atividade de transporte autõnomo de 10:50 Teima de Souza
passageiros (mototáxi), . e dá outras 11 :15 Augusto Viveiros
providências. . F "ã

PRAZO • 4° dia: 31-10-97 11:40 Antomo ~IJ o
ÚLTIMO DIA: 03-11-97 12:05 Luiz Alberto .

12:30 Giovanni Queiroz
12:55 Salatiel Carvalho
13:20 RobertÇ> Valadão

N° 734f95 (JARBAS LIMA) - Concede a dedução de
doações. de caráter assistencial, para efeito de
Imposto de Renda, nas condições e limites que
estabelece.

PRAZO· 4° dia:'31-10-97
ÚLTIMO DIA: 03-11-97

PROJETOS DE LEI:

2.1 PELA INADeQUAÇÃO FINANCEIRA E10U
ORÇAMENTÁRIA
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OFl'DEM DO. DIA DAS COMISSÕES

t - COMISSÕES PERMANENTES:

COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, .COMUNICAÇÃO E

INFoRMÁncA

produzidos e os arquivados em meio eletrônico
e dá outras providências".
RELATOR: Deputado AROLDE DE OLIVEIRA

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSnçA EDE REDAÇÃO

A V I S O NQ 13/97 A V I S O NQ'32/97

PROJETO DE LEI NQ 4.731-A/94 - do Sr. Aldo
Rebelo - que "regulamenta a profissão de
Tecnólogo é dá outras providências".
RELATOR: Deputado MACONI PERllLO

PROJETO DE LEI NQ 36-A/95 - do Sr. Luiz
Gushiken - que "dispõe sobre a livre
organização de Grêmios Estudantis e dá outras
providências".
Apensados: Projetos de Lei nºs 1.662196;
1.066/95. .
RELATOR: Deputado FREIRE JÚNIOR

PROJETO DE LEI NQ 138~A/95 - do Sr. Beto
Mansur - que "acrescenta parágrafos ao artigo
841 da Consolidação das Leis do Trabalho".
RELATOR: Deputado SiLVIO ABREU

PROJETO DE LEI NQ 281~B/95 • do Sr. Valdir
Colatto - . que "dispõe sobre o uso e a
conservação do solo e da água no meio rural".
Apensado: Projeto de Lei nQ1.710/96.
RELATOR: Deputado PAES LANDI~I J i.J '

PROJETO DE LEi NQ 3.259-A/92 - do Sr.
Jackson Pereira - que "determina a forma de
debêntures de emissão das sociedades
anônimas de capital aberto e dá outras
providências". .
RELATOR: Deputado SILVIO PESSOA

5-

4-

1 -

PROJETO DE LEI NQ 3.589/97 - do Sr.
Vãldemar Costa Neto - que "Modifica a Lei nQ

9.472, de 16 de julho de 1997, que dispõe
sobre a organização dos serviços de
telecomunicações, a criação e funcionamento 2
de ,um órgão regulador e outros aspectos 
institucionais, nos termos da Emenda
Constitucional nQ8 de 1995, vis'ando a permitir
o uso de central privativa de comunicação
telefônica com fins cooperativos por usuários 3
de baixo poder aquisitivo":
RELATOR: Deputado WALTER PINHEIRO

PROJETO DE LEI NQ 3.692197 do Sr. Vicente
André Gomes - que "Dispõe sobre a publicação
das listas de assinantes da Internet".
RELATOR: Deputado LUIZ PIAUHYLlNO

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início: 30.10.97
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 21 ,Sessão

PROJETO DE LEI NQ 3.461/9! .: do ~r. Jaques A • Da análise da Constitucionalidade e
Wagner e outros ~ que "Cria o Sistema de •••
Radiodifusão PÚQlica,' regulamenta o Serviço Jundlcldade (art.54,1)
de Radiodifusão Pública, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado WAGNER ROSSI

1 - PROJETO DE LEI NQ 3.173/97 - do Senado
Federal - que "Dispõe sobre os documentos

A V I S O NQ 14/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 30/10/97
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 11 Sessão

3-

2-

1 -

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.:27/10/97
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 4il Sessão
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AOEMENDASDE

AVISO N2 33/97

programas de computador e sua
cblT\ercialização no Pais, e dá outras
providêflcias".
RELATORA: SUBCOMISSÃO DE MATeRIA
PENA~'

PROJE:ro-'pE LEI NII1.238-B/95 - do Senado
Federal ,(PLS nll 69/95) - que "altera a Lei nll

5.809, de 1'0 de outubro de 1972, que dispOe
sobre a retribu~o e direitos do pessoal civil e
militar em serviço. da. União e dá outras
providências".
RELATOR: DeputadO SERGIO MIRANDA

PROJETO DE LEI.NR 3.296189 - do Sr. Paulo
Ramos - que "disPoe sobre ti livre' atasse a
praias, rios, lagos e lagoas,.e determina outras
providências"•
RELATOR: Deputado MUSSA DEMES

'PROJETO DE LEI NR 4.1 02-A/93 - do Senado
Federal (PLS nll 152191) -' que "regula a
garantia constitucional da inviolabilidade de
dados; define crimes praticadoS por meio'de
computador; altera a Lei nll 7.646, de 18 de
dezembro de 1987, que "dispõe sobre a
proteção da propriedade intelectual de

AS PROPOSlçOes ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
EMEND~S APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
ÇOMISSAO.

16 -

colocação de "slogans" e disticos nas
.embalagens de produtos brasileiros de
exportação".
RELATOR: Deputado HAROLDO SABOIA

B • Da análise da Constitucionalidade,
Jurldicidade e Mérito

PROJETO DE LEI Nll 1.180-B/95 - do Sr.
Fernando Gonçalves .' que "dispõe sobre a
inserção, nas fitas:· de vídeo gravadas,
destinadas à venda ou aluguel no País, da
seguinte mensagem: "Faça sexo seguro. Use
Cam;3inha"."
RELATOR:'Deputado CORIOLANO SALES

p,ROJETO DE LEI Nll 1.017·B/95 - do Sr.
Jorge AndE)rs .' que "dispõe. sobre a
obrigatoriedade da instalação pelas fábricas e
montadora;; de sistema antiassalto em veículos
automotores tipo táxi".
Apensado: Projeto de Lei nll 1.041/95.
RELATOR: Deputado JARBAS LIMA

PROJETO DE LEI Nll 1.130-A/95 - do Sr. Feu
Rosa - que "dispõe sobre a liberação da
contribuiçãô do Técnico de Administração nos
casos que menciona". / •
RELATOR: ,Deputado MATHEUS'SCHMIDT RECEBIMENTO

SUBSTITUTIVO
Inicio: 31.10.97
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 1· Sessão

PROJETO·i).E LEI N~ 380-A/95 - do Sr. Paulo
Paim - que "dispõe sobre anistia das faltas de
serviço na Administração Pública Federal, no
período que menciona, e dá outras
providências".
RELATORA: Deputada ALZ'RA EWERTON

PROJETO DE LEI Nl! 330-8195 - do Sr.
Eduardo Mascaren)1as - que "dispõe sobre a
regulamentação do Profissional de Educaçlo
Física e ária seus respectivos conselhos
federal e regionais".
RELATOR: DeplJtado NICIAS RIBEIRO

PROJETO DE LEI Nl! 389.A195 - da Sra.
Vanessa Filippe - que "altera a redctção do §
1li, do art. 389, da Consolidação das Leis do
Trabalho - CLr'.
RELATOR: DepJJtàdo PRISCO VIANA

P~OJETO DE LEI Nll 428-8/95 - do Sr.
.~aprovita Vieira - que "dispÕe sobre a
obrigatoriedade dos fabrjcantes e Importadores
de veículos automotores abástecerem o
mercado com peças de reposição, pelo prazo
mínimo de dez anos; a conta'r da data da
descontinuação da produção ou importação do
veículo".
RELATOR: DepOtado JOSE REZENDE

12 -

8-

11 -

10 -

7-

9-

6-

13 - PROJETO DE LEI Nll 1.300-A/95 _ do Sr. A· Da análl.. da Constitucion.lidade •
Sandro :Mabel - 'que "toma obrigatória a Juridicidade (8rt.54,I)
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AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO: o

AOEMENDASDE

A V I S O NQ 17/97

PROJETO DE LEI N2 3.673/97 - do Sr. Wilson
Cignachi, que "altera a alínea "f" do inciso XII
do art. 92da Lei nQ 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

indenizaçOes pelas Sociedades Seguradoras
autorizadas aO operar em seguros priva:etos,. e
dá outrás providências".
RELATOR: Deputado FRANCISCO HORTA

PROJETO DE LEI N2 3.119-A/97 - .do Sr.
Albérico: Filho, que "dispõe sobre incentivo
fiscal às microempresas e às empresas de
pequeno porte do setor de informática".
RELATOR: Deputado UMA NETTO

PROJETO DE LEI N2 3.164-A/97 - do Senado
Federaf (PLS n2 221/96), que "determina o
tombamento dos bens culturais das empresas
incluídas no Programa Nacional de
Desestlatização".
RELATOR: Deputado FRANCISCO HORTA

~ROJETO DE LEI N2 3.671/97 - do Sr. Serafim
Venzon, que "altera o inciso XIII do art. 92 da
Lei 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

RECEBIMENTO
SUBSTITUTIVO
!n(clo: 31/10/97
Prazo: 5Sessões
Decurso: Sessão

3-

COMISSÃO DE ECONOMIA., . ,
INDUSTRIA ECOMERCIO

A V I S O N2 16/97

PROJETO DE LEI Nll 2.130196 - do Sr.
Augusto Nardes - que. "acrescenta inciso ao
artigo 21 da Lei nll 8.884•.de 11 de junho de
1994, que 'transforma o C'onselho
Administrativo de Defesa Econômica • CADE 4
em autarquia, dis~ o sobre a prevenção e a
repressão às infrações contra a ordem
econômica e dá óuti'as l)rovidências'''.
RELATOR: Deputado JOSÉ GENOíNO

PROJETO DE LEI Nll 1.729-8191 • dos Srs..
Vittorio Medioli e Saulo Coelho • que "dispõe
sobre a utllizaçAo de motores a diesel em
veículos destinados ao uso comercial".
81·AI96 - do Sr. GilneyViana - que RELATOR:
RELATOR - Deputado ISRAEL PINHEIRO 2
FILHO

PROJETO DE LEI Nll 410-0/95 - do-Sr. José
Carlos Coutinho - que "dispõe sobre :utilização
de te"as póblicas peJas' Prefeituras
Municipais".
RELATOR: geputado MAGNO BACELAR' .

B • Da anãUse da Constitucionalidade,
Jurldicldacle 'oe Mérito

4· PROJETO DE LEI Nll 2.561196 - da Sra. Zulaiê 5
Cobra • que "altera a redação do art. 222 do
°Decreto-Lei nIl 3.689, de 3 de outubro de 1941
- Código de Processo Penal". ..
RELATOR: Deputado LUIZ EDUARDO
GREENHALGH

5 - PROJETO DE LEI Nll 3.373197 - da Sra.
Marinha Raupp • que "altera o art. 983 da Lei
nll de 5.869, de 11 de janeiro de 1973, que
institui o Código de Processd Civil".
RELATOR: Deputado LUIZ EDUARDO
GREENHALGH

3-

2-

1 -

RECEBIMENTO DE EMENDAS 1 _
Inlalo: 29/10/97
Proa: 5se••6••
Decurso: 2' 81.110.
1 .. PROJETO DE LEI N0 443-A/95 - do Sr. Elias

Murad, que IIdlspOe sobre pagamento de

PROJETO DE LEI N2 523/95 - do Sr. Ivo
. Mainardi, que "altera dispositivos da Lei nQ

7.256, de 27 de novembro de 1984,
assegurando aos profissionais liberais o direito
de se constituírem em microempresas".
RELATOR: Deputado JOÃO FASSARELLA
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2-

3-

4-

5-

6-

PROJETO DE LEI N2 1.18~/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".
~ELATOR: Deputado HERCULANO 2:-
ANGHINETII

PROJETO DE LEI N2 2.161/96 - do Sr;
Phi~nion Rodrigues - que "dispõe sobre ,o
contrato de. gestão. entre a União e as 3
empresâs' públicas e sociedades de economia
mista que expl6ral"(l atividade econômica e dá
outras providências". '-
RELÃTOR: 'Oeputado FRANCISCO HORTA

PROJETO DE LEI Nll 2.487-A/96 • do Sr.
Cunha Bueno, que "dispõe sobre a
desestatizaçãOt-da Companhia de Navegação .B
do São Francisco - FRANAVE".
RELATOR: Deputado LIMA NETTO 4-

PROJETO DE LEI N2 3.208197 - do Senado
"'~deral (PLS nQ12/95), que "altera a redação
do art. 59 do Decreto-Lei n2 7.661, de 21 de
junho de 1945 (Lei de Falências), e dá outras
providências". 5 -
RELATOR: Deputado ODACIR K(EIN

PROJETO DE LEI N2 3:254/97 - do Sr. Lima
Netto, que "altera o art. 28 do Decreto n22.044,
de 31 de dezembro de 1908, que define a letra
de câmbio e a nota p~omissória e regula as
operações cambiais".
RELATOR: Deputado FRANCISCO HORTA

Ouvidoria-Geral da República e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado GERMANO RIGOTTO

PROJETO DE LEI N2 2.8D6-A/97·- da Sra.
Esther Grossi' - que "acrescenta dispositivo à
Lei n29.424, de 24 de dezembro de 1996".
:RELATOR: Deputado EUJÃCIO SIMÕES

PROJETO DE LEI· Nll ·3.388-A/97 - do Sr.
Jaques Wagner - que '''dispõe sobre a
construção de muro de proteção contínuo nas
pontes, viadutos e curvas perigosas em
rodovias federais".
R~LATOR: Deputado Luís ROBERTO
PONTE

• Da Análise do Mérito:

PROJETO.J:lE LEI NQ 1.149-A/95 - do Sr. Luis
Mainatdi' ~ qúe "estabelece forma de tributação
na importação de mercadorias por pequenos

,comerciantes e dá outras providências".
RELA:rOR: Deputado ANIVALDO VALE

PROJETO DE LEI NQ 2.9D9-A/97 - do Sr.
Edinho Bez - que "propõe modificações na Lei
nll 8.181, de 28 de março de 1991, que dá nova
denominação à Empresa Brasileira de Turismo

Embratur, e dá outras providências,
introduzindo o Fundo Nacional do Turismo e
sua gestão pela referida empresa".
RELATOR: Deputado AUGUSTO VIVEIROS

COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO

A V I S O N~ 32197

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL,
EFAMILlA

A V I S O Nº 23/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 27/10/97
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 58 Sessão

RECEBIME~TO DE EMENDAS AO
SUBSTITUTIVO
Início: 28/10/97 .
'P,Jazo: 5 Sessões
.Decurso: 3i Sessão

A· Da Análise da Adequação Financeira AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
e Orçamentária (art. 54,11): EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA

COMISSÃO

1 - PROJETO DE LEI Nll 4.894-A/95 - do Poder
Executivo (MSC nQ 1.261/94) (em apenso o PL 1
nll 1.792/96) - que "dispõe sobre a

PROJETO DE LEI N2 1.504/96 - do Sr. Edson
Ezequiel - que "Possibilita, à população
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carente, a utilização do exame de, pareamento
cromossômico (ADN), em casos de
investigação de paternidade e dá ouutras
providências" . ,
RELATO~A: Deputada ELCIONE BÁRBALHO 3-

2 - PROJETO OE LEI N2 2.461/96 - do Sr.
Domingqs', Dutra - que "Estabelece pensão
especial aos dependentes das vítimas de' 4
'violência pela posse de terra e' dá outras
providências." .
RELATOR: Deputado ARMANDO ABILlO

A V I S O NQ 24/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS AO-
'SUBSTITUTIVÓ
Início: 3111 Ó/97
Prazo: 5 Sessões 5 -
DecursO' - Sessão

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA

. COMISSÃO

trabalhadores expostos a produtos agrotóxicos,
seus componentes e afins".
RELATOR: Deputado ZAIRE REZENDE

PROJETO DE LEI Nº 3.653/97 - do Sr. Arlindo
Chinaglia - que "dispõe sobre as perícias
oficiais e dá outras providências".
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO

PROJETO DE LEI N2 3.677/97 - do Sr. Valdir
Colatto - que "altera o inciso IV do art. 92da Lei
n2 8.429, de 2 de junho de 1992, que "dispõe
sobre sançÕes aplicáveis aos agt::.,tes públicos
nos casos de enriquecimento ilícito no
exercício de mandato, c.argo, emprego ou
função na administração pública direta, indireta
ou fundacional e dá outras providências".
RELATOR: Deputado EMERSON OLAVO
PIRES

PROJETO DE LEI N2 3.678/97 - do Sr.
Wigberto Tartuce - que "dispõe sobre o
ingresso de candidatos casados nos cursos de
formação das' escolas militares".
RELATOR: Deputado MENDONÇA FILHO

COMIS.SÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO ESERVIÇO,

PUBLICO

A V I S O NQ 41/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início: 27/10/97
Prazo: 5 Sessões
Decurso: 41 Sessão

'" V I S O NQ 42197

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMEN
DAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

1 - PROJETO 'DE LEI N2 1.634/96 - do Sr.
Waldomiro: Fioravante que "concede

,estabilidade por um ano ao trabalhador
transferido".
'RELATOR: Deputado JAIR MENEGUELLI

DE EMENDAS AORECEBIMENTO
SUBSTITUTIVO
Início: 29/1 0/97
Prazo: 5 Sessões
Decurso: 21 Sessão

PROJETO DE LEI N2 3.613/93 - do Sr. Carlos
Nelson - que "Estabelece data mensal para
pagamento dos proventos de aposentadoria e
pensão que especifica."
RELATOR: Deputado SARAIVA FELIPE

1 -

1 - PROJETO DE LEI N2 1.841-AJ96 - do Sr.
Wilson Cignachi - que "altera a !'fldação do
artigo 60 da Consolidação das Leis do AVISO NQ 43/97
Trabalho - CLT'.
RELATOR: Deputado ZAIRE REZENDE'

2 - PROJETO DE LEI N2 2.336-AJ96 - do Sr. RECEBIMENTO DE EMENDAS
Fernando Ferro - que "dispõe sobre a "Início: 30.10.97
obrigatoriedade da realização de avaliação Prazo: 5 sessões
periódica de saúde e análisé laboratorial para D'ecurso: 1i Sessão
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1 ~ PROJETO DE LEI NII 3.440/97 - do Sr.
'Mené:lémça Filho, que '''altera o art. 895 do
Decreto-Lei nll 5.452;'de 111 de maio de 1943 
Consolidação das Lei dó Trabaltro:; CLT".
RELATOR: Deputado WILSON BRAGA

2 - PROJETO DE LEI NII 3.517/97 • do Sr. Israel
Pinheiro, que "institui normas gerais sobre
licitações e contratos administrativos de obra e
serviços de engenharia, e dá outras
providências". .,
RELATOR: ZAIRE REZENDE

A V I S O Ne 44/97
, -

RECEBIMENTO' DE EMENDAS AO
SUBSTITUTIVO
Início: 30/10/97
Prazo: 5 Sessões
Decurso: 11 Sessão

viagem e turismo a fazerem seguro para- seus
clientes e dá outras providências'"
RELATOR:DeputadoPHILEMON RODRIGUES

,A V I S O N2 ~8/97

RECEBIMeNTO DE EMENDAS
Infcio.: 31.tO.97
Prazo.:,,5 Sessões
DecurSo: -

,1 - PROJETO DE LEI NI! 3.717/97 - do Poder
Executivo (Mens. nll 1.168/97) - que "altera a
denominação da ponte sobre o Km 316,5 da
BR-158/RS". '
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA

2 - PROJETO DE LEI NII 3.736/97 - do Senado
Federal (PLS nl! n197) - que "dispõe sobre a
identificação e " publicação do estado de
conservação das" rodovias federais, e dá
outras providências".,
RELATOR:Deputado FELIPE MENDES

111 • COMISSÕES MISTAS

2
A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERA
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DES·
TA COMISSÃO.

1 - PROJETO DE LEI NI! 3.453197 - do Sr.
Serafim Venion: que "obriga as agências de

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÂ EMEN- '
DAS APRESENTADAS PO'R MEMBROS DESTA
COMISSÃO '

1 - PROJETO DE LEI NII 1.562196 ·:do Sr. Luiz
Moreira - (PL nll ~ .913196, apensado) - que
"altera a Lei nll 8.977, do 6 1e janeiro de 1995,
que dispõe sobre o Serv;~;o de-rv:,a Cabo e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado VALDIR Cq'LATTO

A V I S O N9 17/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 28110/97
Prazo.: 08 DIAS
Decurso: 04 DIAS

PROJETO DE LEINII 37/97-GN, que "Autoriza
o Poder Executivo a abrir ao. Orçamento da
Seguridade Social da União, em favor do
Ministério do Planejamento e Orçamento,
crédito suplementar no valor de R$
2.239.612,00, para os fins que especifica".
Relator: Deputado FELIPE MENDES (PPB/PI)

PROJETO DE LEI NII 38197-CN, que "Abre ao
Orçamento de Investimentó. em favor de
diversas empresas estatais, crédito especial
até o limite de R$ 478.491.529,00, para os fins
que especifica".
Relator: Senador JÚLIO CAMPOS (PFUMT)

COMISSÃO MISTA DE PLANOS,
ORÇAMENTOS PÚBLICOS E

FISCALIZAÇÃO

1 -

AO

COMI~SÃODE VIAÇÃO E
TRANSPORTES

AVISO N2 27/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
.SUBSTiTUTIVO ,
,Início.: 24.10.97
Prazo.: 5 sessões
Decurso: 51 sessão
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Para obtédnformações sobre a tramitação de
proposições nas Comissões, ligúe para os
seguintes ramais:

Ç€D1/SINOPSE--------------------- • •••_6846 a 6850
DECOM/Coordenação de Comissões Permanentes ----.----6892

Serviço de Comissões Especiais e Externas "-'--·-7052
Serviço de CPls-----·······--·----·-·-----.--.----7055

NOTA:
AS !=MENDAS SÓ S~RÃO ACEITAS EM FORMULÁRIO
PROPRIÇ> DISPONIVEL NAS SECRETARIAS DAS
COMISSOES.
IHORÁRIO: DE 09:00 ÁS 12:00 E 13:30 ÁS 18:30

{Encerra-se a sessão às 17horas e 52 minutos.)

ATO DO PRESIDENTE

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 1º,
item I, alínea a, do Ato da Mesa' n.º 205, de 28 de
junho de 1990, e o artigo 6º da Lei n.º 8.112, de 11
de dezembro de 1990, resolve nomear, na forma do
artigo 9º, item 11, da Lei n.º 8.112, citada, José
Raimundo da Silva para exercer, no Gabinete do
Líder do Partido Progressista Brasileiro, o cargo de
Assistente Técnico de Gabinete, CNE-15, do Quadro
Permanente da Câmara dos Deputados, criado pelo
Ato da Mesa n.º 26, de 7 de dezembro de 1995.

Câmara dos Deputados, 30 de outubro de
1997. - Michel Temer, Presidente.

DIVERSOS

CÂMARA DOS DEPUTADOS
DIRETORIA-GERAI.

CENTRO DE FORMAÇÃO, TREINAMENTO
E APERFEIÇOAMEI-JTO

Edital n.2 15, de 29 de outubro de 1997

A Diretora do Centro de Formação, Treina
mento e Aperfeiçoamento da Câmara dos Depu
tados, no uso das atribuições que lhe são conferidas
pelo Ato da Mesa' n.º 88/93 e de conformidade com
o Edital n.º 5/97, réferente ...0 concurso público para
Técnico Legislativo - atribuição Operador de.Máqui
nas, do Quadro Permanente da Casa, torna público:

1 - a vista da decisão dos recursos apresen
tados à prova objetiva abrangendo conteúdo
específico e conhecimentos gerais realizar-se-á em
3-11-97, segunda-feira, das 16 às 18 horas, no
auditório do 17º andar do Anexo I da Câmara dos
Deputados.

2 - cada candidato somente terá aceS$O às de
cisões dos recursos cuja apresentação seja por ele

comprovada, mediante ,entrega do número de proto·
colo. - Ana Lúcia de Miranda Ramos, Diretora.

Publique-se. 30-10-97.

COMISSÕES
DISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

O Deputado Maluly Netto, Presidente desta
Comissão, fez a seguinte:

Distribuição n.ll 26197

Em 30-10-97
Ao Deputado Arolde de Oliveira
Projeto de Lei n.º 3.173197 - do Senado Federal

- que "Dispõe sobre os documentos produzidos e os
arquivados em meio eletrônico e dá outras providên·
cias". - Maria IvQl'le do Espírito santo, Secretária.

"' COMISSÃO DE TRABALHO,
DE ADMINISTRAÇÃOE SERViÇO PÚBLICO

O Deputado Osvaldo' Biolchi, Presidente da
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público, fez a seguinte ..

Qistribuição n.2 27197

Em 30-10-97
Ao Deputado Wilson Braga
Projeto de Lei n.º 3.440/97 - do Sr. Mendonça

Filho, que "altera o art. 895 do Decreto·Lei n.º 5.452,
de 1º de maio de 1943 - Consolidação das Lei do
Trabalho - CLT". '

Ao Deputado zaire Rezende
Projeto de Lei n.º 3.517/97 - do Sr. Israel Pin

heiro, que "institui normas gerais sobre licitação e
contratos administrativos de obra e serviços de
engenharia, e dá outras providências".

Sala da Corrlissão, 30 de outubro de 1997. 
Talita Veda de Almeida, Secretária.
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Euripedes Mii'arlda
Geraldo Pastaila
Paulo Rocha
Socorro Gomes

A1zira Ewerton
Hilário Coimbra
Luiz Fernando
Moisés Bennesby
Salomão Cruz

PPB

Elcione Barbalho
JoséPriante
NanSouza
Pinheiro Landim
1 vaga

Célia Mendes
Elton Rohnelt
Murilo Pinheiro
Osmir Lima
Zila Bazerrâ

Augusto Carvalho

PMN

Bosco França 1 vaga

Secretário: Moizes Lobo da Cunha _
Local: Plenário 114, Bloco das Lideranças às quartas-feiras e
quintas-feiras - 9 horas
Telefones: 318-69161697816979/6981

COMISSÃO DA AMAZÔNIA E DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Presidente: José Priante (PMDB)
12 Vice-Presidente: Pinheiro Landim(PMDB)
211 Vice-Presidente: cartos Airton (PPB)
32 Vice-Presidente: Elton Rohnelt (PFL)

T1tulaM$ Suplentes

PFL

Antônio Jorge
Antonio Ueno

Benedito de Lira
Batinho Rosado

Jonival Lucas
José Rocha
Lael Varella

Luís Eduardo
Maria Valadão
Saulo Queiroz

Adelson Salvador
Alberto Silva

Darcisio Perondi
Mauricio Requião

Mauro Lopes
Paulo Lustosa
Sandro MabeI

Udson Bandeira
Zé Gomes da Rocha

1 vaga

Dércio Knop
Fernando Zuppo

G~vanni Queiroz (PDn
João Coser (PT)

José Pimentel (PT)
Padre Roque (PT)
Paulo Rocha (PT)

Valdeci Oliveira (PT)

Aécio de Borba
Ari Magalhães

Augusto Nardes
Chico da Princesa (PTB)

JoãoTota
Osvaldo Reis

2 vagas

Adelson 'Ribeiro
Fernando Torres

Raimundo Gomes de Matos
SaI~oCruz

5 vagas

PPB

PSDB

Antonio do Valle
Armando Costa
Dejandir Dalpasquale
EtevaJda Grassi de Menezes
Moacir Micheletto
Nelson Harter
Orcino Gonçalves
Roberto Paulino
Sitas Brasileiro
Valdir CoIatto

B.Sá
EzidioPinheiro
Marinha Raupp
Odílio Balbinotti
Otávio Rocha
Ronaldo Santos
3 vagas

Bloco (PTI PDTI PCdoB)

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

Cleonâncio Fonseca
Dilceu Sperafico
HugoBiehl
Nelson Meurer
Roberto Balestra
Romel Anizio
Wagner do Nascimento
1 vaga

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



PTB PPB

Moisés Upnik Philemon Rodrigues Antonio Joaquim Araújo Gerson Peres

PSB
AryKara José Janene
Cunha Bueno Lamartine Posella

Gervásio Oliveira Ricardo Heráclito João Iensen Nelson Meurer
, ,

Laprovita Vieira Paulo Lustosa
secretário: TercIo Mendonça VUa
,Local: Plenário - Sala 19, quartas-feiras - 9 horas

Roberto Campos Roberto Balestra

Telefones: 318-699816999/6970 VadãoGomes Romel Anízio

COMISSÃO DE CiêNCIA E TECNOLOGIA,
1 vaga Valdenor Guedes

COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA PTB

Presidente: Maluly Netto (PFL) Luiz Alberto (PT) José Borba

1Q Vice-Presidente: cesar Bandeirct (PFL) Murilo Domingos Philemon Rodrigues

2l! VICe-Presidente: Paulo Cordeiro Rodrigues Palma

3Q Vice-Presidente: Edson Queiroz (PPB) PSB

Titulares Suplentes 1 vaga João Colaço

PFL PL

Bloco (PMDBlPSD/PSL)

Bloco (PT~DT/PCdoB)

DecIo Knop (PDT)' Esther Grossl (PT)
Eurípedes Miranda (PDT) Expedito Junior (PL)
Inácio Arruda (PCdoB) Fernando Lopes (PDT)
João Paulo (PT) Ivan Valente (PT)
Tilden Santiago (PT) Jandira Feghali (PCdoB)
Udson 8ande!ra (PMDB) Jaques Wagner (PT)
Walter Pinheiro (PT) Milton Mendes (PT)
Wigberto Tartuce (PPB) Paulo Delgado (PT)

Bloco (PMDBlPSDIPSL)

Aloysio Nunes Ferreira (PSDB) Ivandro Cunha Uma
Asdrubal Bentes João Th9mé Mestrinho
Djalma de Almeida Casar José Jij(jemir
Fernando Diniz Marquinho Chedid
Freire Júnior Pedro Novais
Henrique Eduardo Alves Roberto Valadão
José Luiz C1erot Rubens Cosac
Silvio Pessoa zaire Rezende
2 vagas 2~ga

Welinton Fagundes Pedro Canedo

Secretária: Maria Ivone do Espírito Santo
Local: Plenário 13, sala P13, quartas-feiras -1011
Telefones: 318-6906 a 6907
Fax: 318-2143

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇAO

Presidente: Henrique Eduardo Alves (PMDB)
1Q Vice-Presidente: Freire Junior (PMDB)
2l! Vice-Presidente: Moisés Bennesby (PSDB)
~ VICe-Presidente: Marcelo Déda (PT)

TItulares Sup.ntes

PFL

celso Russornano

Antonio Geraldo
Átila Lins

Carlos Alberto Campista
Ciro Nogueira

Claudio Cajado
Corauci Sobrinho

JairoAzi
Maluly Netto

Paulo Gouvea
Rubem Medina

Vanessa Felippe

PSOB

A1zira Ewerton

Antonio dos Santos
Benedito de Ura
Jairo Carneiro
Magno Barcelar
MussaDemes
Ney Lopes
Osmir Urna
Paes Landim
Raul Belém
RoIand Lavigne
VUmarRocha

Antonio dos Santos
Aracely de Paula

José Lourenço
Leur Lomanto

Mendonça Alho
Osvaldo Coelho

Paulo Uma
Raimundo Santos

Roberto Pessoa
Sergio Barcelos

Vilmar Rocha

Henrique Eduardo Alves
José Priante

Moacir Micheletto
Pinheiro Landim

Ricardo Rique
Saraiva Felipe
Wagner Rossi

3 vagas

Antonio Carlos Pannunzio"
Eduardo Coelho

Fátima Pelaes
Luciano Castro
Marcia Marinho

Narcio Rodrigues
Odilio Balbinotti

Renato Johnsson
Welson Gasparini

PSDB

Arolde de Oliveira
casar BandeIra
Corauci Sobrinho
José Jorge
José Mendonça Bazerra
José Rocha
Luiz Moreira
Maluly Netto
Paulo Bornhausen
VIC Pires Franco
1 vaga

Carlos ApoIinário
Hélio Rosas
Ivandro Cunha Uma
Marcelo Barbieri
NanSouza
Pedro lrujo
Roberto Valadão
3 vagas

Alberto Goldman
Carlos Alberto
José de Abreu
Koyu lha
Luiz Piauhylino
Nelson Marchezan
Octavio Bislo '
Roberto Santos
Salvador ZimbaJdj



Bloco (PTI PDTI PedoB)

Cândido Mendes
Edson-Silva
Luiz MáxiIl)O .
Marcone Pel'i11o
-Moisés Bennesby
Nelson Otoc!:
Nicias Ribeiro
ZuJaiê Cobra

Coriolando Sales (PDT)
Haroldo Sabóia (PT) ,
José Genoíno (PT)
Luiz Eduardo Grf3enhalgh .(PT)
Marcelo Déda (PT) --
Matheus Schmidt (PDT)

. Nilnlário Miranda (PT)
Sergio Miranda W.CdoB)
Silvio Abreu (PDT)

Fr.anco Montoro
José Carlos Lacerda

Max Rosenrnan'n
Nestor Duarte

Roberto Rocha
SallfadorZimbaldi

Vicente Arruda
1 vaga

Enio Bacci (PDT)
Hélio Bicudo (PT)

Israel Pinheiro (PTB)
Joana Dare (PT)

Marta Suplicy (PT)
Pedro Wilson

Sandra Starling (PT)
Severiano Alves (PDT)
Wolney Queiroz (PDT)

Chicão Brigigo
Femando Gabeira
Regina Uno
1 vaga

PSDB

AdélsOn -Ribeiro
Celso Russomanno
Aávio Palmier da Veiga
Max Rosenmann
Salomão Cruz

Bloco (PTI PDTI PCdoB)

GilneyViana
Ivãn Valente
Sérgio Carneiro
Socorro Gomes

PPB

Inácio Arruda
Marcos Lima

Teté Bezerra
1 vaga

Antonio Balhmann
Itamar Serpa

Leônidas Cristino
Vanessa Felippe

1 vaga

Fernando Ferro
LL!iz Alberto

Ricardo Gdmyde
Serafim Venzon

Secretário: Sérgio 5ampaio Contreiras de Almeida
Local: Plenário, sala 1, terças-feiras, quartas-feiras e quintas-fei
ras-1Oh-
Telefones: 318-6922 a 318-6925

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Presidente: Ricardo Izar (PPB)
111 VICe-Presidente: Cunha Lima (PPB)
2l! VICe-Presidente: celso Russomanno (PSDB)
311 VICe-Presidente: Luciano Pizzatto (PFL)

TItulares Suplentes

PFL

PPB

Bloco (PMDBlPSDIPSL)

Raquel Capiberibe Gervásio Oliveira

Secretário: Aurenilton Araruna de Almeida
L:ocaI: Plenário 13, Anexo li, Sala 3 - 4·-feira, 10 horas
Telefones: 318-6929 a 6935
Fax: 318-2146

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

Presidente: Simão Sessim (PSDB)
111 Vice-Presidente: Antonio Carlos Pannunzio (PSDB)
2l! VICe-Presidente: Fernando Zuppo (PDT)
311 VICe-Presidente: Neif Jabur (PPB)

Titulares Suplentes

PFL

Carlos Nelson
NanSouza

Oscar GoIdoni
2 vagas

Carlos Magno
César Bandeira

Ney Lopes
Wilson Cunha

1 vaga

Ademir Lucas
B.Sá

ceci Cunha
Danilo de Castro

Duilio Pisaneschi

A1cione Athayde
Cunha Bueno

Herculano Anghinetti
Ushitaro Kamia

PTB

PSB

Bloco (PMDBlPSDIPSL)

PSDB

Luciano Pizzatto

Antonio Carlos Pannunzio
Eduardo Coelho
Raimundo Gomes de Matos
Simão Sessim

Antonio Geraldo
Eliseu Moura
Mauro Fecury
Murilo Pinheiro
Robério Araújo

Cunha Lima
Jaques Wagner
Luís Barbosa
Ricardo Izar

Antonio Brasil
José Chaves
Simara Ellery
Wilson Cignachi
1 vaga

Freire Júnior

Aroldo cedraz
Célia Mendes

Marilu Guimarães
Osório Adriano

Vic Pires Franco

Luiz Buaiz

Moisés lipnik
Roberto Jefferson

1 vaga

Adylson Motta
AryKara

Benedito Domingos
Bonifácio de Andrada (PSDB)

Jair Bolsonaro
Luís Barbosa

Ricardo Barros
Wigberto Tartuce

PL

PTB

PSB

José Carlos Aleluia
Laura Carneiro
Neiva Moreira
5ameyRlho
Vanessa Felippe

Albérico Rlho

Rodrigues Palma
VlC9flte Cascione

Nilson Gibson

Pedro Canedo

Adhemar de Barros Rlho
Augusto Farias
Darci Coelho
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Jarbas Uma
José Rezende
Prisco VIan8 '



Welsoo Gasparini Mário Negromonte

BIoço (PTI PDTI PCdoB)

·José Linhares
Lüiz Alberto (PT)
Walter Pinheiro

Herculano Anghinettl
2 vagas

Vicente Cascione

Humberto Costa (PT)

PTB

PSB

Luiz ~~uardo Greenhalgh

Gilvan Freire

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

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA
E COMÉRCIO1vaga

AJceste Almeida
Darci Coelho

2 vagas

Airton Dipp
Chico Vigilante

João Paulo
Vânio dos santos

PTB

PPB

Fernando Zuppo
José Machado
Nedson Micheleti
V~OIivelra

Albérico CordeIro

João Mendes
NeifJabur
Ricardo Barros
Silvernani santos

PV

Emílio Assmar (PPB) 1 vaga

Secretário: Ronaldo de Oliveira Noronha
Local: Plenário 14, terças-feiras, quartas-feiras e quintas-feiras
10 horas
Telefones: 318-7071n073
Fax: 318-2147

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS
Presidente: Pedro Wilson (PT)
12 VICe-Presidente: Agnelo Queiroz (PCdoB)
211 VICe-Presidente: Eraldo Trindade (PPB)
311 VICe-Presidente: Fernando Lopes (PDT)

TItu...... SUplentes

PFL

Bloco (PMDBlPSDlPSL)

Bloco (PT[PDTI PCdoB)

Presidente: Rubem Medina (PFL)
111 Vice-Presidente: Hugo F!odrigues da Cunha (PFL)
211 VICe-Presidente: Neuto de Conto (PMDB)
311 VICe-Presidente: José Car10s Lacerda (PSDB)

TItulares Suplentes

PFL

Fernando Zuppo
Julio Redecker

Luiz Mainardi
Miguel Rossetto

Barbosa Neto
Germano Rigotto

Gonzaga Mota
José Chaves

1 vaga

Alzira Ewerton
Anivaldo Vale
Antonio Feijão

Moisés Bennesby
Veda Crusius

Arolde de Oliveira
Car10s Melles

João Mellão Neto
Luiz Braga

Paudemey Avelino

Cunha Lima
Fetter Júnior

João Pizzolatti
Márcio Reinaldo Moreira

PSDB

Bloco (PMDBJPSDlPSL)

Antonio Balhrnann
Candinho Mattos
José Carlos Lacerda
Renato Johnsson
Wilson Campos

Enivaldo Ribeiro
Herculano Anghinetti
Lamartine PoseUa
1 vaga

PPB

Aldo Arantes
Hugo Rodrigues da Cunha
João Fassarella
Marcia Cibilis Viana

Bloco (PTI PDTI PCdoB)

Francisco Horta
Lima Netto
Marilu Guimarães
PauloBauer
Rubem Medina

~dison Andrino
Nair Xavier Lobo
Neuto de Conto
Odacir Klein
Paulo Ritzel

Freire Júnior
Marcelo Barbieri

Mário Martins
Rita Camata

1 vaga

Álvaro Gaudêncio Neto
Laura Camelro
Magno Bacelar

Osmir Lima
1 vaga

Fernando Gabeira (PV)
Franco Montoro

Welson Gasparini
2 vagas

PSDB

Catlos Mellas
Francisco Horta
Marllu Guimarães
Paes Landim
VUmarRocha

De Velasco
Geddel Vieira Lima
Gitvan Freire
Nimário Miranda
Roberto VaIadão

Dalila Figueiredo
RavioAms
JoséAnlbal
Sebastião Madeira
1 vaga

Agnelo Queiroz
Fernando Lopes
Hélio Bicudo
Pedro Wilson

Alcides Modesto
Eurfpedes Miranda

Fernando Ferro
Socorro Gomes

Israel Pinheiro

PTB

PSB

1 vaga

PPB Ricardo Heráclio Pedro Valadares

Eraldo Trindade Gilney Viana Secretária: Anamélia Ribeiro Correia de Araújo



Local: Plenário 112, Bloco das Lideranças - quartas-feiras - 10
Mias
TelefoneS:'318-7024 a 7026

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA
E DESPORTO

Presidente: Severiano AJJes (POT)
111 VICe-Presidente: Ricardo Gomyde (PCcloB)
211 VICe-Presidente: EstherG~i (PT)
311 VICe-Presidente: Maurício Requião (PMOB)

Titulares Suplentes

PFL

DHceu Speratico
Felipe Mendes
João Mendes

Laprovita Vieira
2 vagas

Antônio do Valle
José A1demir
Maria Elvira
Odacir Klein
Paulo Ritzel
Pedro lrujo

Wilson Cignachi
1 vaga

Basílio Villani
Edson Silva
João Leão

Max Rosenmann
Ronaldo Cézar Coelho

Simão Sessirn
1 vaga

A1dir cabral
Alvaro Gaudêcnio Neto

Benito Gama
Expedito Júnior

José carlos Aleluia
José carlQS Vieira

Magno Bacelar
Valdomiro Meger

Suplentes

PFL

Anivaldo Vale
Arnaldo Madeira
Fernando Torres
Firmo de castro
Luiz carlos Hauly
Roberto Brant
Yeda Crusius

PSDB

. - -Bloco (PMDBlPSD/PSL)

Adelson.SaIvador
EdinhoBez
Germano Rigotto
Gonzaga Mota
Hermes Parcianello
~uís RQbàrt~ Ponte
Pedro Novais
1 vaga

Ari Magalhães
Delfim Netto
Fetter Junior
Julio Redecker
Osmar .!..eitão
Sergio Naya

TItula....

Augusto .VlVeiros
João Carlos Bacelar
JúlioCesar
Luiz Braga
~Çastro

Osório Adriano
Rogério Silva
Saulo Queiroz

Bloco (PTJPDTl1JCdoB)

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

PPB

Augusto Farias
Oolores Nunes
José Unhares

1 vaga

OalilarFigueiredo
Eduardo Coelho
M~rcus Vicente

Osmanio Pereira
Roberto Santos

Claudio cháves
Jaime Femandes

Jairo Carneiro
José Jorge

Paes U\Ildirn
Raul Belém

Aldo Arantes
carlos Santana

Humberto Costa (PT)
Luiz Durão (POT)
Maria Laura (PT)

.DjaI~ de A1.ft;I8ida Casar
.Edinho Araújo

JOsé Luiz Clerot
Udia Quinan
Rita Camata

WaQ"er Rossi

PPB

PSDB

Bloco (PMDBlPSD/PSL)

Augusto Nardes
Eurico Miranda
Mario de Oliveira
PedroYves

Ademir Lucas
Alexandre Santos
RavioArns
João Faustino
1 vaga

Ademir Conflá
Betinho Rosado
Costa Ferreira
Expedito Júnior
Osvaldo Coelho
Paulo Uma

..Bloco (PTl.pDT{PcdoB)

Esther Grossi (PT)
Pádre Roque,(PT)
Pedro WilSon (PT)
Ricardo Gornyde (PCdoB)
WoIney Queiroz (POT)

João Thome Mestrinho
Maria Elvira
Maurício Requião
Severiano Alves (POT)
ZéGomesdaRo&la
1 vaga

PTB PTB

Fernando Lyra

Valdemar Costa Neto

Augusto Carvalho (PPS)
Felix Mendonça

PL

PSB

Eujácio Simões

Paulo Mourão (PSDB)
silvio Torres (PSDB)

JoãoColaço

Secretária: Maria Linda Magalhães
Local: Plenário 4 - quartas-feiras - 10 horas
Telefones: 318-696016989/6955

Paulo Cordeiro

Gonzaga Patriota

PSB

Aécio de Borba (PPB)

ÁJvafÓ Valle (PL)

Seéreiária: Célia Maria Oliveira
Local: - quartas-feiras - 10:00h
Telefones: 318-690016905f701117012

COMISSÃO DE FIN~NÇAS E TRIBUTAÇÃO
Presidente: Luiz carlos Hauly (PSOB)
111 VICe-Presidente: AniVaIdo Vale (PSOB)
2l! VICe-Presidente: Adelson Salvador (PMOB)
311 VICe-Presidente: Augusto Viveiros (PFL)



Bloco (PTIPDTIPCdoB)

Aldo Rebelo (PCdoB) Cidinha Campos (PDn
Arlindo Chinaglia (PT) Luciano Zica
Femando Lopes (PDT) Luiz Alberto
Paulo Bernardo (PT) Nilmário Miranda

PPB

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

Presidente: ArlIndo Chlnaglia (r:rT)
111 VIce-Presidente: Aldo Rebelo (PCdoB)
211 Vice-Presidente: José Coimbra (PTB)
3ll VICe-Presidente: José carlos Vieira (PFL)

TItu...... SUp.....tes

Pi=t.
Affonso Camargo
Alvaro Gaudênclo
José eartos Vieira
Milton Teme( (PT)
Paudemey Avelino

Bloco (PMDBlPSDIPSL)

Jo86 de Abreu
Luiz PIauhyIIno

0ctavI0 EIlIio
PauloFe1j6

VIttorio MecIoI

Nelson~

DéroIoKnop
Akides ModesIo (PT)

Haroldo Urna (PCdoB)
WaIter PinhIIro (PT)

PTB

JuIoCellr
Murllo PinhIIro
oecar Ancnde

PauIo~

Bloco (PMDBIPSIWSL)

Dejandlr D8IpuqI....
EdnhoBez

8lmara EIIry
2V11g111

José Borba

Adroaldo Streck
Antonio Feijão
Oanilo de Castro
Oilson Sperafico
Moises Lipnik (PL)

Bloco (PTI PDTI PCcIoB)

Airton Dipp (pOn
Fernando Ferro (PT)
José Maurício (pOn
Luciano Zica (PT)

Marcos Urna
Ricardo Riql.J!!
3 vagas

Eliseu Resende
José Carlos CoutlnhQ
José santana de vasconceloS
Raimundo Santos

PPB

Fausto Martello
Ravio Derzi
Francisco Silva
Salatiel carvalho

PSDB

PPS

Jorge Tadeu Mudalen (PPB) Carto8 Airton (PPB)

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

Adauto Pereira
Jaime Martins

Urna Netto
Marcos VinIcius

Ursicino Queiroz

Alexandre Santos
Arthur Virgilio

Candinho Mattos
Luiz Femando

Silvio Torres
Wilson Campos

AntOnio Brasil
Luis Roberto Ponte

SiIas Brasileiro
SiMo Pessoa

1 vaga

Adylson Motta
Antonio Jorge

Herculano Anghinetti
Jair Soares

PSDB

Cipriano CorreIa
Jayme San1ana
João Leão
Luiz Fernando
RorrvneI Feijó

Benedito Domingos
Mareio Reinaldo Moreira
Moacyr Andrade
Pedro Correa

Confúcio Mou~
João Magálhães
Páuló Lustosa
Rubens Cosac
1 vaga

PL

Valdemar Costa Neto Giovanni Queiroz (PDn

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

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

Presidente: Flavio Derzi (PPB)
111 VICe-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (PPB)
211 VICe-Presidente: Antonio Feijão (PSOB)
3ll VICe-Presidente: Airton Dipp (pOn

TItu...... SUplentes

PFL

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

Presidente:
111 VIC9-Presidente:VI(erner Wanderer (PFL)
211 VIC9-Presidente:Mário cavaHazzi (PPB)
3ll VICe-Presidente: José Thomaz NonO (PSOB)

TItulares SUpIentH

PFL

José Coimbra

Antonio Jorgê (PPB)

PTB

1 vaga

Elton RooneIt

A1dir Cabral
Antônio Ueno
Aracely de Paula
Aroldo Cedraz
Átila Lins
Benito Gama
Ciro Nogueira
Leur Lomanto
Werner Wanderer

Abelardo Luppion
Euler RIbeIro

FranciIco Horta
Joio C8rlos BecINr

Luciano PIZZIIlto
luiz MonIira

RogérIo SIva
8ameyFil'O

TaIvane AIbuquel'que



Bloco (PMDBlPSD/PSL) Titulares Suplentes

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

Bloco (PTI PDTJPedoB)

Bloco (PMDBn'5D/PSL)

Bloco (PTI PDTI PCdoB)

Cláudio cajado
De Velasco (PRONA)
Genésio Bemardino
José Lourenço (PFL)
Paes de Andrade
RobsonTuma
Wagner Rossi
2 vagas

Haroldo Urna
Helio Bicudo
Joana Darc
Luiz Gushiken
Miro Teixeira
Paulo Delgado
Renan Kurtz
sandra Starling

Adylson Motta
Alceste Almeida
Jair BoIsonaro
João Pizzolatti
José Teles
Mário cavallazzi
Ushitaro Kamia

Leopoldo Bessone
Pedrinho Abrão

Edison Andrino
Etevalda Grassi de Menezes

Hélio Rosas
Moreira Franco

Nair Xavier Lobo
Neuto de Conto
Noel de Oliveira

Orcino Gonçalves
1 vaga

PSDB

Adroaldo Streck
João Faustino
Luiz Fernando
Nelson Otoch

. Paulo Mourão
Pimentel Gomes

Roberto Brant
Ronaldo Santos

Zulaiê Cobra

carlos cardinal
Eduardo Jorge

Haroldo sabóia
José Genonio

Maria da Conceição Tavares
Matheus Schmidt

Sérgio carneiro
Tilden Santiago

PPB

Enivaldo Ribeiro
Jofran Frejat

Jorge Tadeu Mudalen
. José ~ezende

Salatiel carvalho
Sé'llio Naya

. 1 vaga

PTB

Etevalda Grassi de Menezes
José Coimbra

Carlos Alberto campista
Carlos Magno
Claudio Chaves
Euler Ribeiro
Jonival Lucas
Marcos Vinicius de campos
Ursicino Queiroz
2 vagas

Armando Abilio
Darcisio Perondi
Elcione Barbalho
José A1demir
Lidia Quinan
Rita camata
saraiva Felipe
TetéBez
1 vaga

Ceci Cunha
Dalila Figueiredo
Fátima Pelaes
Márcia Marinho
Osmanio Pereira
Pimentel Gomes
Tuga Angerami
VICente Arruda

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

PFL

Ademir Cunha
Alexandre Ceranto

Augusto Viveiros
Cláudio Chaves
Costa Ferreira

José Carlos Coutinho
Laura carneiro
RoIand Lavigne

2 vagas

Armando Costa
Chicão Brigido

Etevalda Grassi de Menezes
Genesio Bernardino

João Henrique
Regina Uno

3 vagas

PSOB

Elias Murad
Ezidio Pinheiro
Jovair Arantes

Raimundo Gomes de Matos
Rommel Feijo

sebastião Madeira
2 vagas

Adão Pretto
Agnelo Queiroz

Fernando Ribas Carli
Jair Meneguelli
Paulo Bemardo

SiMoAbreu
Teima de Souza

PPB

PL

Fernando Lyra Alvaro Valle

Secrétária: W8Jbia Vania de Farias Lora
Local: Plenário, sala 3, terças-feiras, quartas-feiras e quintas-fei
ras - 10 horas
Telefones: 318~826616992 a 6996
Fax: 318-2125

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL
E FAMrUA

Pedro Valadares

PSB

Ricardo Heraclio
AIcione Athayde
Arnaldo Faria de Sá
Jair Soares
Jofran Frejái
José Unhares
Nilton Baiano
Sérgio Arouca

Fernando GotiçaIves
Roberto Jefferson

PTB

.-PSB

Adhemar de Barros Filho
Euriéo Miranda

João Iensen
Moacyr Andrade

Pedro Correa
PedroYves

1ltaga

Duilio Pisaneschi
Etevalda Grassi de Menezes

- Presidente: Vicente Arruda (PSOB)
12 VK;e-Presidente: Tuga Angerami (PSDB)
2l! Vice-Presidente: Cláudio Chaves (PFL)
3l! VICe-Presidente: AIcione Athayde (PPB)

VICente Andre Gomes

Luiz Buaiz

PL

Alexandre .cardoso

José Egydio



Secretária: Jorge Henrique Cartaxo de Arruda
Local: Plenário, sala 9, quartas-feiras-10 horas
Telefones: 318-7016 a 7021
Fax: 318-2156.

COMISSÃO DE TRABALHO, ADMINISTRAÇÃO
E SERViÇO PÚBLICO

Presidente: Osvaldo BioIchi (PTB)
12 VICe-Presidente: Arlindo Vargas (PTB)
2l! VICe-Presidente: Jair Menegueli (PT)
32 VICe-Presidente: zaire Rezende (PMDB)

TItulares Suplentes

PFL

Bloco (PMDBlPSD/PSL)

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
Presidente João Henrique (PMDB)
12 VICe-Presidente Edinho Araújo (P"'DB)
2l! VICe-Presidente João Maia (PFL)
32 VICe-Presidente Leônidas Cristino (PSDB)

TItulares Suplentes

PFL

Bloco (PMDBlPSDIPSL)

De Velasco
Hermes Parcianello

João Magalhães
Remi Trinta

Roberto Paulino
4 vagas

Affonso camargo
EUseu Resende

Francisco Rodrigues
José Mendonça Bezerra

José Santana de Vasconcellos
Mauro Fecury
MussaDemes

Roberto Fontes
Zila Bezerra

Alberto Silva
Carlos Nelson
Edinho Araújo
João Henrique
Mário Martins
Marquinho Chedid
Mauro Lopes
Moreira Franco
Ronaldo Perim

Barbosa Neto (PMDB)
Célia Mendes
Jairo Azi
João Tota (PPB)
Lael Varella
Oscar Andrade
Oscar GoIdoni (PMDB)
Paulo Gouvea
Sérgio Barcellos

Armando AbRio
De Velasco (PRONA)

Valdir CoIatto
3 vagas

Hugo Rodrigues da Cunha
Manoel Castro

Osmir Lima
Paulo Bauer

Robério Araújo
Werner Wanderer

Noel de Oliveira
Paulo Rocha (PT)
Pinheiro Landim
Sandro Mabel
Z8ire Rezende
1 vaga

Arlindo Vargas (PTB)
João Mellão Neto
Mendonça Filho
Milton Mendes (PT)
Valdomiro Meger
Zila Vezerra

PSDB
PSDB

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Agnelo Queiroz (PedoB) Aldo Rebelo (PedoB)
Chico Vigilante (PT) Gilney Viana
Jair Meneguelli (PT) Renan Kurtz (PDT)
José Pimentel (PT) WaIdomiro FIOravante (PT)
Maria Laura (PT) 1 vaga

PPB

Bloco (PTI PDTI PCdoB)

Carlos Santana (PT) Arlindo Chinaglia (PT)
Chico da PriflCElsa (PTB) Dércio Knop (PDT)
Giovanni Queiroz (PDT) Geraldo Pastana (PT)
João Coser (PT) José Augusto (PT)
Lindberg Farias (PCdoB) José Maurício (PDT)
Teima de Souza (PT) 2 vagas
1 vaga

Emerson Olavo Pires
Jovair Arantes
Luciano Castro
Wilson Braga
1 vaga

Benedito Domingos
Eraldo Trindade
Miguel Rossetto (PT)
Valdenor Guedes

Alberto Goldman
Arnaldo Madeira

Domingos Leonelli
Feu Rosa

Tuga Angerami

Ari Magalhães
Amaldo Faria de Sá
Benedito Guimarães

Leônidas Cristino
Mareus VlCeIlte
Mário Negromonte
Nárcio Rodrigues
Paulo Feijó
Pedro Henry
Roberto Rocha
Vrttorio MedioU

PPB

Arnon Bezerra
BasRio Villani

Candinho Mattos
Emerson Olavo Pires

Flávio Palmier da Veiga
Nícias Ribeiro
OIavio Rocha

1 vaga

Osvaldo Biolchi

PTB

PSB

Sérgio Arouca (PPS)

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

A1ceste Almeida
Fausto Martello
. Jorge Wilson

NeifJabur
NiItóIi Baiano
Osmar Leitão

1 vaga Fernando Lyra PTB

Secretária: Talita Veda de Almeida
Local Plenário sala 11, terças-feiras, quartas-feiras, e quintas-fie
ras - 10 horas
Telefone: ,318-6987/69901700417007

Duilio Pisaneschi
Philemon Rodrigues

Gonzaga Patriota

PSB

Fernando GonçaIvtI
LeopoIdo~

Vicente Andrj GOI1III



PL

José Egydio Welinton Fagundes
.Secretãrio:-RüY Ornar Prudência da Silva
Local: Plenário sala 11. quartas-feiras - 10 horas
Telefones: 318-6973 a 6976

Autor: Ricardo Herácllo
e outros

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

9, DE 1995, QUE "ACRESCENTA PARÁGRAFO
ÚNICO AO ART. 180 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(INCENTIVO AO TURI$MO)

Proposição: PEc.9195

Prfi}sidente: Sandro Mabel (PMDB)
12·Vice-Presidente: José Aldemir'{PMDB)
22 Vice-Presidente: Nelson Otoch (PSDB)
32 VICe-Presidente:
Relator: Ricardo Barros (PFL)

TItulares Suplentes

Suplentes
Bloco (PFUPTB)

Ciro Nogueira .carlos Alberto campista
Cláudio Cajado Corauci Sobrinho

Ciro Nogueira Hilário Coimbra Roberto Pessoa

Cláudio Cajado Ricardo Barros 2 vagas

José Rocha
Nelson Marquezelli PMDB

1 vaga
José Aldemir Albérico Filho
'Nair Xavier Lobo Hermes Parcianello

Armando Costa Sandro Mabel 1 vaga

Moreira Franco
Zaire Rezende PPB

Eurico Miranda Roberto Balestra
Felipe Mendes 2 vagas

Flávio Derzi 1 vaga
Jarbas Lima

1 vaga PSDB

Alexandre Santos Ceci Cunha

Antônio Balhmann
Nelson Otoch Eduardo Coelho

Welson Gasparini
PT

Femando Ferro João Coser

Marcelo Déda
José Pimentel Milton Mendes

Sandra Starling PDT

1 vaga José Maurício
EnioBacci

Bloco (PLJPSD/PSC)

Expedito Júnior
Pedro Canedo Eujácio Simões

Hélio Bicudo
MHtonTemer

PT

Antônio carlos Pannunzio
Arthur Virgílio

PSDB

Eujáclo Sinões

PDT

PMDB

Átila Uns
Jairo carneiro
Paulo Heslander
Saulo Queiroz

Bloco (PFLJPTB)

PPB

Bloco (PLJPSD/PSC)

Aloysio Nunes Ferreira
José Luiz C1erot
Pedro Novais

Coriolano Sales

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
NI!~-A, DE 1~5, QUE "DÁ NOV~REDAÇÃO

AO ARTIGO 62 DA CONSTITUIÇAO FEDERAL"
(EDiÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA)

Adylson Motta
Márcio Reinaldo Moreira
Prisco Viana

-Pr~lção: PEC~2195

Presidente: Saulo.Queiroz (f»FL)
12 VICe-Presidente: Jairo Cameiro (PFL)
32 VICe-Presidente: Adylson Motta (PPB)
Relator: Aloysio Nunes Ferreira (PMDB)

TItulares

Bloco (PSBlPMN)

1 vaga Alexandre Cardoso

Secretária: Maria Helena Coutinho de Oliveira
Local: Serv. Com. Esp: - Anexo 11. Sala 169-8
Telefones: 318-687417067

Bloco (PSBlPMN)

1 vaga Ushitaro Kamia (PP8)

Secretária: Angela Mancuso
Local: Serv. Com. Especiais - Anexo li. Sala 169-8
Telefones: 318-706317066



COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR-A PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 1719~. QUE

HALfERA PARÁGRAFOS PRIMEIRQ E_
SEGUNDO DO ART. 45 DA CONSTITUIÇAO
FEDERALH (RXANDO EM NO MfNIMO 5 E

NO MÁXIMO 47 O NÚMERO DE DEPUTADOS
EM CADA UNIDADE'DA FEDERAÇÃO)

Proposlçio: PEe-17J95 Autor: Antonio Joaquim

Presidente: Paulo Gouvêa (PFL)
2l! VICe-Presidente: Cunha Lima (PPB)
32 Vice-Presidente: Francisco Silya (PPB)
Relator: Feliw,Mendes (PPB)

Titulares Suplentes

PFLJPTB

PFL

Corauci Sobrinho
Laura Carneiro
P~Landim

Paudemey Avelino
Saulo Queiroz
Vilmar Rocha

Bloco (PMDB, PSO; PSL)

Adelson Salvador
Gonzaga Mota

Hélio Rosas
3 vagas

Suplentes

Cartos Nelson
Moreira Franco
Odacir Klein
Wagner Rossi
Zaire Rezende
1 vaga

I
Presidente: Franco Montoro (PSDB)
12 VICe-Presidente: Paes Landim (PFL)
2l! VIce-Presidente: Eduardo Jorge (PT)
~ VICe-Presidente: Israel Pinheiro (PTB)
Rel8tor: Odacir Klein (PMDB)
Sub-Relatór: Bonifácio de Andrada (PPB)

TItulares

AmIdo Cedraz
José Coimbra

José Mendonça Bezerra
Roberto Fontes

PMOB

Carlos Mel/es
Hilário Coimbra
Osmir Lima
Paulo Gouvêa

PSOB

Bloco (PT, POT, PCdoB)

Antônio Brasil
2 vagas

Benedito Guimarães
Felipe Mendes
Francisco Silva

Carlos ApoIinário
Cartos Nelson

Genésio Bemardino

PPB

Cartos Airton
EmnioAssmar

Pedro Valadares (PSB)

PSOB

Bonifácio de Andrada
Franco Montoro
Luiz Cartos Hauly
Marconi Perilla
Silvio Torres
Veda Crusius

Aloysio Nunes Ferreira
Arthur VirgUio
João Faustino
Octávio Elísio,

Roberto Santos
Zulaiê Cobra

Cunha Lima (PPB)
Roberto Brant

João Paulo
1 vaga

Adroaldo Streck
Alexandre Santos

PT

Cartos Santana
1 vaga

POT

Eduardo Jorge
Haroldo Lima
João Fassarella
Pedro Wilson
1 vaga

Esther Grossi '
José Genoíno
Luiz Gushiken
Paulo Delgado

1 vaga

PPB

Airton Dipp

Francisco Horta

ÊnioBacci

Bloco (PLlPSD/PSC)

Eujácio Simões

Adylson Motta
Cunha Bueno
Gerson Peres
Jair Soares
Prisco Viana

5 vagas

Bloco (PSBlPMN)

1 vaga Nilson Gibson

secretário: Mário Drausio Coutinho
Local: Servo Com. Especiais - Anexo li, Sala 169-B
Telefones:318-7~067

COMISSÃO ESPECIAL
I

DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSÕES, PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 2G-A, DE 1995, QUE "ESTABELECE

, O PARLAMENTARISMO·.

PFL

Welinton Fagundes Pedro Canedo

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Servo Com. Especiais - Anexo li, SaJa: 168-A
Telefones: 318-70611318-7059Proposiçio: PEC 2O-AI95 , ' ' . -' Kútor: Eduardo Jorge

Israel,Pinhero

A1mino Affonso

PTB

ArIino, Vargas

PSB

Femando Gabeira (PV)



Confúeio Moura
2 vagas

Duílio Pisaneschi
Raul Belém
Roberto Fontes
Wilson Cunha

Wagner Rossi
2 vagas

Nilton Baiano Davi Alves Silva
2vàgas Ushitaro Kamia

1 vaga
PSDB

AntOnio 'carlos Pannunzio AmaIdo Madeira
Leônidas Cristino José Chaves (PMDB)
Mário Negromonte Vrttorio Medioli

PT
carlos Santana Alcides Modesto
João Coser João Paulo

PDT
Serafim Venzon VlOOOte André Gomes

PS8
Ràquel capiberibe 1 vaga

Secretária: Angela Mancuso
Local: servo Com. Especiais - Anexo 11- Sala 169-B
T~fones:318-687417052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N243-A, DE 1995, QUE DÁ NOVA REDAÇÃO
AO ART. 14 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL.

(AUSTAMENTO ELEITORAL)
Proposlçio: PEc-4319S Autora: Rita c.mata e outros

Presidente:
12 Vice-Presidente: Wagner Rossi (PMDB)
2l! VICe-Presidente: Rommel Feijó (PSDB)
311 VICe-Presidente: Roberto Fontes (PFL)
Relator: Roberto Fontes (PFL)

TItulares Suple!'te8

Bloco (PFLJPTB)

José Santana de Vasconcellos
Paulo Gouvea

Paulo Lime
Rodrigues Palma

Bloco (PMDBlPSDIPSL)

Alberto SilVa
Mário Martins
1 vaga

BIoc:o (PPBIPL).

Affonsq Camargo Costa Ferreira
Chico da Princesa Lael Varella
Laura C8meiro Luciano Pizzatto
Paulo Boi"I1hausen Philemon Rodrigues

. Bloco (PMDBlPSDIPSUPSC)

Jorge Wilson (PPB)
Remi Trinta

1 vaga

Presidente: Mário Martins (PMDB)
111 VIce-Presidente: Alberto SHva (PMDB)
2l! VIce-Presidente:.
311 VIC8-Presldent8: Leõnidas Crlstlno (PSOB)
Relator:

TItu...... Suplentes

Bloco (PFLJPTB)

A1zira Ewerton
carlOs Alrton
Jo~ Egydio

GilneyViana
Ivan Valente

Coriolano Sales

Adroa\do Streck
Firmo de Castro

1 vaga

PaI.

PT

PSDB

Bloco (PPBIPL)

Corauei Sobrinho
Eiiseu ReseI'.de

Fátima P.e!aes (PSDB)
. Robério ~úje.

Bloco (PMDBlPSDJPSLJPSe)

Henrique Eduardo Alves
2 vagas

Koyu lha
NefIon Man:hezan
Paulo Feijó
1 vaga

E~~
Eurico MIranda
IbrahIm Abl·AckeI

Joio Almeida
Roberto VaIadio
TeIé Bezerra

PSB

1 vaga Gervásio Oliveira

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
LoceI: Servo Com. EsPo - Anexo li, Sala 169-B
TeIetones: 318-7061 e 318-7065

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
~~, DE 199~, QUE "ALTERA A REDAÇÃO

DO PARÁGRAFO SEGUNDO.DO ARTIGO 230
. DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL, A FIM DE
REDUZIR UMITE DE IDADE DOS IDOSOS

PARA EFEITO DE GRATUIDADE DOS
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS E
DOS SERVIÇOS'DE DIVERSÃO PÚBLICA"

PropoeIpo: PEc-iCWS Autor: Marqulnho Chedld

Mendonça Faho
RodrIgues Palma
8aulo QueIroz
WIIton Cooha

COMISSÃO ESPECIAL

DEsnNADA A PROFERIR PARECER À
PROPoSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
.22 DE 1995, EUMINANDO O SEGUNDO

TURNO DAS ELEiÇÕES PARA OS EXECUTIVOS
ESTADUAIS, DISTRITAL E MUNICIPAIS

PrcIpoeIçto: PEC-22II5 Autor: JOH Janene

PreIidente: Mendonça Filho (PFC)
10 VIce-Presidente: saulo Queiroz (PF.b)
2' Vlce-Preildente: e~iranda (PP'B)
3" VIce-.P.r8sIden: Paulo Feijó (PSDB)
Relator. RoberJo Valadão (PMDB)

~ Sup~nNs

Bloco (PFLJPTB)

.FetTIIIIldo F8flQ .
Sandra S1arÍing'



BIQCO (PPB/PL)

Felipe Mendes Benedito Guimarães
Gerson Peres Osvaldo Reis
Luiz Buaiz 1 vaga

PSDB

Aécio Neves RávloArns
Nelson Marchezan Paulo Mourão
Rommel Feij6 1 vaga

PT

João Fassarella 2 vagas
João Paulo

PDT

Matheus SCI1midt Coriolano Sales

PS8

José Egydio

Marta Suplicy
Milton Mendes

'1 vaga

Júlio César
Maria Valadão

Mendonça Filho
Roberto Fontes

Darcísio Perondi
Udson Bandeira

1 vaga

Mário Negromonte
Nélson Otoch

Sebastião Madeira

PT

PPB

PUDB

De Velasco

Gonzaga Patriota

Hélio Bk:udÓ-
Nilmário Miranda
1 vaga

PDT

Eurípedes Miranda Magno Bacelar (PFL)
Wilson Braga (PSOB) Silvio Abreu

Blo~ (PUPSM'SC)

Bloco (PSBlPMN)

Adelson Salvador (PMDB)

PCdoB

Ricardo Gomyde Haroldo Lima

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

COMISSÃO ESPECIAL

DESnNADA A PROFERIR PARECER À PRO
POSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 57,
DE 1995, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO ARTI
GO 14, PARÁGRAFOS PRIMEIRO E SEGUNDO,

E ACRESCENTA INCISO"
(VOTO FACULTAnVO)

Proposiçio: PEC-S7195 Autor: Emerson Olavo

Aracely de Paula
Benedito de Lira
Expedito Júnior
Vanessa Felippe

Presidente:
12 VICe-Presidente: Orcino Gonçalves (PMDB)
2l! VICe-Presidente: José de Abreu (PSDB)
32 Vice-Presidente: Benedito Guimarães (PPB)
Relator: Benedito de Lira (PFL)

TItulares Suplentes

BlocO (PFUPTB)

Feu,Rosa
2 vagas

Mauro Lopes
Orcino Gonçalves
1 vaga

Aloysio Nunes Ferreira
Pinheiro Landim

4 vagas

PMDB

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

Gonzaga Patriota 1 vaga

Secretária: Maria Helena Coutinho da Oliveira
Local: Serv. Com. Esp. - Anexo 11- sata 169-B
Telefones: 318-7067n066l7052

COMISSÃO ESPECIAL

DESnNADA A PROFERIR PARECER À PRO
POSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 46,

DE 1991, QUE "INTRODUZ MODIFICAÇÕES NA
ESTRUTURA POUCIAL"

Proposlçio: PEc-46191 Autor: Hélio Bicudo

Presidente: Augusto Viveiros (PFL)
12 VICe-Presidente: José Rezende (PPB)
2l! VICe-Presidente:
32 VICe-Presidente: Fausto Martello (PPB)
Relator: Hélio RosaS (PMDB)

TItulares SUplentes

BlocO (PFLJPTB)

Davi Alves Silva (PPB)
José Borba
José Rocha
Maluly Netto

Murilo Pinheiro
Paulo Heslander

1 vaga

Euler Ribeiro (PFL)
Hélio Rosas
Noel de Oliveira
sandro Mabel
2 vagas

Fausto Martello
Jair BoIsonaro
Laprovita Vieira
Valdomiro Meger (PFL)
Welson Gasparini (PSDB)

PPB

Alcione Athayde
Jarbas Lima

Rogério SHva (PFL)
2 vagas

A1zira Ewerton (PSDB)
Benedito Guimarães
Gerson Peres

José de Abreu
VICente Arruda

PSDB

3 vagas

Celso Russomanno
1 vaga

AçIe1son Ribeiro-

PSDB

Herculanó Anghinetti (PPB) João Fassarella

PT

João Paulo



sandra Starling 1 vaga Femando Ferro

POT Luiz Mainardi

Matheus Schmidt Coriolano Sales POT

Bloco (PUPSOIPSC) José Maurício

Eujácio Simões 1 vaga 1 vaga

Luciano Zica
Teima de Souza

AIrton Dipp
Fernando Lopes

Bloco (PSBlPMN)

1 vaga Gervásio Oliveira

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11, Sala 169-B
Terefones:318-706GV7555

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2
81-A, DE 1995, QUE "CRIA O IMPOSTO SOBRE
DISTRIBUiÇÃO DE COMBUSTíVEIS ÚQUIDOS
E GASOSOS, DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO, E

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Proposição: PEc-a1195 Autor: Marcelo Teixeira
Presidente: José Carlos Coutinho (PFL)
12 VICe-Presidente:
2l! VICe-Presidente: Mario Negromonte (PSOB)
32 VICe-Presidente:
Relator: Roberto Paulino (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLJPTB)

Gerson Peres
2 vagas

Socorro Gomes

Eujáclo Simões

Ricardo Heráclio

Jaime Fernandes
Mauro Fecury

Roberto Pessoa
1 vaga

Eulêr Ribeiro (PFL)
2 vagas

PPB

PL

PSB

PMDB

PCdoB

Haroldo Uma

Francisco Horta

Pedro Valadares

Elcione Barbalho
OIávio Rocha (PSDB)
1 vaga

Secretária: Angela Mancuso
Local: Servo Com. Especiais Anexo li, Sala 169·B
Telefones: 318-706GV7066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, PROFE~IR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO N284, DE 1991, QUE
"ACRESCENTA INCISO AO ARTIGO

42 DO ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS"
(IRRIGAÇÃO DA ILHA DE MARAJÓ)

Proposição: PEC-84l91 Autor: Nlclas Ribeiro

Presidente: carlos Alberto
12 VICe-Presidente:
2l! Vice-Presidente: Anivaldo Vale (PPB)
32 VICe-Presidente:
Relatora: ElcIone Barbalho

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Carlos Alberto (PSDB)
Hilário Coimbra
Murilo Pinheiro
Osmir Uma

Anivaldo Vale
Benedito Guimarães
Raimundo Santos (PFL)

João Pizzolatti
Roberto Campos

3 vagas

Batinho Rosado
José Carlos Aleluia

Uma Netto
Murilo Pinheiro

Wemer Wariderer
2 vagas

Henrique Eduardo Alves
Pedro lrujo

4 vagas

PPB

PMOB

Alberto Silva
Anibal Gomes
Antônio Brasil
Carlos Nelson
Roberto Paulino
1 vaga

Aracely de Paula
Chico da Princesa
Corauci Sobrinho
Duílio Pisaneschi
Eliseu Resende
Jonival Lucas
José Carlos Coutinho

BasílioVillani
Salatiel Carvalho
3 vagas

Antônio Feijão
Leônidas Cristino
Mário Negromonte
Paulo Feij6
1 vaga

PSOB

PT

Cunha Uma (PPB)
Marconi Perillo

I 2 vagas

Antônio Feijão
Arthur Virgnio

Paulo Rocha
1 vaga

PSDB

PT

POT

Aécio Neves
1 vaga

Adão Pretto
Alcides Modesto

carlos Santana João Coser WoIney Queiroz Wilson Braga



SUplentes

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PRO
POSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NlI 96,

DE 1992, QUE "INTRODUZ MODIFICAÇÕES NA
ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO"

Presidente: Wagner Rossi (PMDB)
12 Vice-Presidente: Roberto VaJadão (PMDB)
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Jarbas Lima (PPB)
Relator: Jairo Cameiro (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PSBJPMN)

Adelson 5aIvador (PMDB) 1 vaga

Bloco (PLlPSD/PSC)

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 "DA NOVA REDAÇAO AO

INCISO IV DO ART. 29 DA CONSTITUiÇÃO
FEDERAL" (NÚMERO DE VEREADORES)

Proposição: PEe-89J95 Autor: Nlclas Ribeiro

Presidente: Adelson 5aIvador (PMDB)
12 VICe-Presidente: Bosco França (PMN)
22 Vice-Presidente: Cunha Lima (PPB)
32 VICe-Presidente: Zulaiê Cobra (PSDB)
Relator:

TItulares

Proposição: PEe-96J92

Bloco (PFUPTB)

Alvaro Gaudêncio Neto
Cláudio Cajado
Corauci Sobrinho
Jairo Cameiro
Paes Landim
Vicente Cascione
1 vaga

PMOB

Autor: Hélio Bicudo
• outros

AntOnio dos Santos
Átila Lins

Benedito de Lira
João Iensen (PPB)

Leur Lamento
Paes Landim

Philemon Rodrigues

Bloco (PMDBJPSDIPSL)

Bloco (PFUPTB)

Cláudio Cajado
Francisco Horta
Francisco Rodrigues
ValdOlTÍiro Meger

Adelson 5aIvador
Bosco França (PMN)
1 vaga

Bloco (PPBJPL)

Cunha Lima
Francisco Silva
Larnartine Poseila

PSOB

Nicias Ribeiro
Zulaiê Cobra
1 vaga

PT

Luiz Mainardi
1 vaga

PDT

1 vaga

Hilário Coimbra
Magno Bacelar

Raimundo Santos
Zila Bezerra

Nan Souza
Roberto Paulino

1 vaga

Benedito Guimarães
Felipe Mendes

1 vaga

Fátima Pelaes
OIávio Rocha

Salomão Cruz

Milton Mendes
1 vaga

Luiz Durão

João Magalhães
José Luiz C1erot
Roberto VaJadão
Wagner Rossi
2 vagas

Augusto Farias
Ibrahim Abi-Ackel
Jair Soares
Jarbas Lima
Prisco Viana

Nelson Otoch
Renato Johnsson
Vicente Arruda
Zulaiê Cobra

José Genoíno
Marcelo Deda
Milton Mendes

~nio Bacci
Silvio Abreu

Aldo Arantes

Djahna de Almeida César
Hélio Rosas

Marcos Uma
Mário Martins

Nair Xavier Lobo
1 vaga

PPB

A1zira Ewerton (PSDB)
Ricardo Izar

Roberto BaJestra
2 vagas

PSDB

Danilo de Castro
Luiz Piauhylino

Paulo Felj6
Wilson Braga

PT

Miguel Rossetto
Nedson Micheleti

Pedro Wilson

PDT

Coriolano 5aIes
Matheus SChmidt

PcdoB

HaroldO Lima

.Alexandre Cardoso

PSB

1 vaga

De Velasco

Nilson Gibson

Bloco (PLIPSDIPSC)

Francisco Rodrigues (PPB)

Bloco (PSBJPMN)

Gonzaga Patriota

Secretário: SiMo Sousa da Silva
Local: Serv. Com. Esp. - Anexo li, 5aIa 169-B
Telefones: 318-706517052

Secretária: Marlene Nassif
Local: Servo Com. Especiais-Anexo li, sala 169-B
Telefones: 318-7067n066



PMDEJ

Luiz Femando (PSI!lB)
OIávio Rocha (PSDB)

1 vaga

COMISSÃO ESPECIAL

DEST~NÀDAA PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N2128, DE 1995, QUE "DÁ NOVA R.EDAÇÃO À
ALíNEA "C" DO INCISO XVI DO ARTIGO 37 DA

CONSTIT.WÇÃO FEDERAL11

(ACUMULAÇÃO DE CARGOS - ODONTÓLOGO)
Proposição: PEc-128195 Autor: Nlclas'Rlbelro

President~: Luiz Moreir~ (PFL)
12 VICe-Presidente: Fernando Gonçalves (PTB)
2l! VICe-Presidente; Adylson Motta (PPB)
32 VICe-Presidente: Jovair Arantes (PSDB)
Relator: Paulo Ritzel (PMDB)

.Tltulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Presidente: Antônio Brasil (PMDB)
12 VICe-Presidente: Jair BoIsonaro (PPB)
22 VICe-Presidente: Roberto Araújo" (PPB)
32 VICe-Presidente:
Relator: saJomão Cruz (PSDB)

·mulares

Bloco"(PFUPTB)

A1ceste Almeida (PPB)
Salomão Cruz (~.SDB)
Vic Pires Franco
1 vaga

Antônio Brasil
Confúcio Moura
João Thomé Mestrlntío

PPB

Suplentes

Átila Lins
Hilário Coimbra
Murilo Pinheiro

1 vaga

Femando Gonçalves
Lujz Moreira
Roland Lavigne
Vanessa Felippe

Aittônio Ueno
Mauro Fecury

Philernon Rodrigues
1 vaga

Carlos Airton
Jair BoIsonaro
Valdenor Guedes

PSOB

Benedito Guimarães
Rogério.Silva (PFL)

1 vaga

Aníbal Gomes
De Velasco
Paulo Ritzel

Bloco (PMDBlPSD/PSUPSC)

Confúcio Moura
Ivandro Cunha Lima

1 vaga

Bloco (PPBlPL)

Robério Araújo (PPB)
Tuga Angerarni

GilneyViana
1 vaga

PT

Sebastião Madeira
1 vaga

Ivan Valente
Marta Suplicy

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

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N9 133, DE 1992, QUE "ACRESCENTA
PARÁGRAFO AO ARTIGO 231 DA
. CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

lDEMARCAÇÃO DAS TERRAS INDíGENAS)
Proposição: PEc-133J92· Autor: Nlclu Ribeiro

AroIdo Cedraz
Jaime Femandes

Giovanni Queiroz

PDT

Adauto Pereira
Antônio Geraldo

Bloco (PL/PSDIPSC)

Expedito Júnior (PPB)

Bloco (PSBlPMN)

Raquel Capiberibe Gervásio Oliveira

Secretária: Edla Calheiros
Local: Serv. Especiais - Anexo 11- Sala 169-B
Telefones: 318-7062617067

Elton Rohnelt

1 vaga

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N2 155, DE 1993, QUE "ALTERA A
REDAÇÃO DO PARÁGRAFO 19 DO

ARTIGO 53 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(IMUNIDADE PARLAMENTAR)

Proposição: PEc-155J93 Autora: Cldlnha Campos

Presidente: Vicente Cascione (PTB)
12 VICe-Presidente: Aloysio Nunes Ferreira (PMDB)
2l! VICe-Presidente: Vicente Arruda (PSDB)
32 VICe-Presidente: Prisco Viana (PPB)
Relator: Ibrahim Abi-Ackel (PPB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Antônio Feijão
Amon Bezerra
OIávio Rocha

José Egydio
Nilton Baiano

Robério Araújo

Carlos Cardinal

Eduardo Jorge
Humberto Costa

Gonzaga Patriota

PT

PDT

PSB

PSDB

Arlindo Chinaglia 
Waldomiro Roravante

Aylson Motta
A1ceste Almeida
Jofran Frejat

Renan Kurtz

Ceci Cunha
Jovair Arantes
Nicias Ribeiro

Nilson Gibson



Bloco (PFIJPTB)

.Presidente: Roberto Jefferson (PTB)
111 Vice-Presidente: Ursiclno Queiroz (PFL)
2ll Vtce-Presidente: . .
Relatór:'Darcísio Perondi (PMDB)

rttulares

JairoAzi
Vicente C8sci0ne
Wilson Curiha
2 vagas

AJoysio Nunes Ferreira
Gilvan Freire
lvandro Cunha Uma
José Luiz Clerot
Luiz Fernando (PSDB)
1 vaga

CoSta Ferreira (PFL)
DoIores Nunes
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Prisco Viana

Danilo de castro
Robério Araújo (PPB)
VICente Arruda
1 vaga

Hélio Bicudo
Marcelo Déda
1 vaga

Luiz Braga
. Phil9fT!Qll Rodrigues

Salomão Cruz (Ps"DB)
Ursicil;o Queiroz

1 vaga

PMDB

Edinho Araújo
Jorge Wilson (PPB)

José Priante
Nicias Ribeiro (PSDB)

Wagner Rossi
1 vaga

PPB

Adyjl;on_Motta
Mário de Oliveira
Roberto Balestra

Talvane Albuquerque (PFL)
Welson Gasparini (PSDB)

PSDB

Ezídio Pinheiro
João·Leão

saulo Queiroz (PFL)
1 vaga

PT

Fernando Ferro
José Machado

Pedro Wilson

Carlos Magno
Jairo_Azi
Laura Carneiro
Marcos Viníclus
Roberto Jefferson
Ursicino Queiroz
Vanessa Feliooe

Armando AbRio
Confúclo Moura
Darcísio Perondi
José Pinottl
saraiva Felipe
1 vaga

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

sup.......

Claudio Chaves
Dumo Plsaneschl

Fátima t:»e18es (PSDB)
Jaime Martins
José Coimbra

Luiz Moreira
MaI~Netto

PMDB

Aníbal Gomes
Elcione Barbalho

Rita Camata
3 vagas

PP8

AIcIone Athayde
Fausto Martello

Talvane Albuquerque (PFL)
2 vagas

Bloco (PUPSDIPSC)

Francisco Rodrigues (PPB) De Velasco

Bloco (PSBJPMN)

1 vaga Adelson Salvador (PMDB)

PCdoB

Cidinha campos
Silvio Abreu

Aldo Arantes

PDT

Magno Bacelar (PFL)
Renan Kurtz

Haroldo Uma

CecI Cunha
Jovair Arantes
Osmânio Pereira
1 vaga

Eduardo Jorge
Humberto Costa
José Augusto

PSDB

B.Sá
Pimentel Gomes

Robério Araújo (PPB)
Sebastião Madeira

PT

Arlindo Chinaglia
Marta Suplicy

1 vaga

Secretária: Ângela Mancuso
Local: Serv. Com. EspecIaIs-Anexo li, saJa 169-8
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2169, DE 1993, QUE "ALTERA O INCISO IV

DO ARTIGO 167 E O ARTIGO 198 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL, E PREVÊ

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS EM NrVEL DA
UNIÃO, ESTADOS E MUNICrPIOS PARA MANU
TENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, COM
O FINANCIAMENTO DAS REDES PÚBLICAS FI-

LANTRÓPICAS E CONVENIADAS" Secretária: Marlene Nassif •
Local: servo Com. Especiais. Anexo li. 5aIa 169-B
Telefones: 318-706717066

PDT

Giovannl QueIroz
Wilson Braga

1 vaga

Pedro Canedo

Jandira Fegha/i

PCdoB

Bloco (PSBlPMN)

Bloco (PUPSDIPSC)

Agnelo Queiroz

Alexandre Cardoso

Luiz Buaiz

Serafim Venzon
Vicente André Gomes

Autores: Eduardo Jorge
• Waldir Pires

Proposlçio: PEe-16lW3



A1ceste Almeida
Célia Mendes
Costa Ferreira
Rogério Silva

PUDB

Agnelo Queiroz Aldo Arantes

Secretária: Rejane S. Marques
Local: Serv. Com. Esp. - Anexo li, Salas 169-8
Telefone: 318-687417067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PRO
POSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 175,

DE 1995, QUE "ALTERA O CAPITULO DO
SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL"

1 vaga

Nilson Gibson

Suplentes

Jaime Femancles
João Carlos Bacélar

José Carlos Vieira
José Mendonça Bezerra

Mauro Fecury
Rodrigues Palma

1 vaga

Autor: Poder Executivo

PCdoB

Bloco (PsBIPMN)

Bloco (PLJPSDIPSC)

TItular..

Eujácio Simões

Proposição: PEC-175195

Alexandre Cardoso

Aloysio NUnf3s,Ferreira Carlos Nelson
ElcIone Barb;alho Femando Diniz
Geddel Vieira Uma José Chaves
Germano Rigotto Nan SOuza (PSL)
Henrique Eduardo Alves Pinheiro Landim
Moreira Franco Sandro MabeI

PPB

Flávio Derzi A1zira Ewerton (PSDB)
Gerson Peres Luciano Castro (PSDB)
Jair BoIsonaro Márcio Reinaldo Moreira
Roberto Campos Mário Cavallazzj
VadãoGomes Prisco Viana

PSDB

AntOnio Carlos Pannunzio Alexandre Sántoo
Amaldo Madeira João Leão
Raimundo Gomes de Matos Marcon; Perillo .
Roberto Brant Rom~Feijó

PT

Marcelo Deda Ivan Valente
Maria Laura Miguel Rossetto
Teima de Souza Waldomiro Fioravante

PDT

Euripedes Miranda Fernando Zuppo
Matheus SChimidt Sílvio Abreu

Bloco (PFLJPTB)

Hugo Rodrigues da!Cunha
João Mellão Neto
José Carlos Aleluia
Paes Landim
Paulo Gouvea
Philemon Rodrigues
Vteeilte dascione

José Teles '1a1domiro Meger
2 vagas 2.vagas

PSOB
AntOnio Carlos Pannunzio Arttll-lr Virgílio
2 vagas celso Russornanno

1 vaga
PT

Luiz Mainardi José Machado
Paulo·Bemardo Tilden Santiago

POT
José Maurício Matheus SChmidt

PSB
Nilson Gibson Bosco França (PMN)

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: 5efv. Com. Especiais - Anexo 11, Sala 169-8
Telefone: 318-706317055

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO W! 173 DE 1995, QUE
MODIFICA O CAPITULO DA ADMINISTRAÇÃO

PúBLICA, ACRESCENTA NORMAS ÀS
DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS GER~IS
E ESTABELECE NORMAS DE TRANSIÇAO

Proposlç6o: PEC-173195 Autor: Poder Executivo

PJesidente: João Mellão Neto (PF.L)
111 VICe-Presidente: Hugo Rodrigues da Cunha (PFL)
211 VICe-Presidente:
311 VICe-Presidente: Vadão Gomes (PPB)
Relator: Moreira Franco (PMDB)

sroco (PPBlPL)

A1exar1dré Ceranto
AntOnio Geraldp

João Mellão Neto
Rubem Medina

Bloco (PMDBlPSDlPSLIPSC).
Darcisio Perondi Orcino Gonçalves
José Luiz Clerot Paulo Ritzel
Marquinho Chedid Roberto Paulino

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 169-A, DE 1995, QUE "DISPÕE SOBRE A

REMUNERAÇÃO DE VEREADORES E
PREFEITOS MUNICIPAIS"

Proposlçio: PEC-169195 Autor: Fernando Gomet

Presidente: Darcisio Perondi (PMDB) .
111 VICe-Presidente: José Luiz Clerot(PMDB)
211 VICe-Presidente: Jo$é-l"e/ws (PPB)
311 VICe-Pte9idente: Antonio Carlos Pannunzio (PSDB)
Relator:

TItulares Suplentes

Bloco (PFLJPTB)



Suplentes

Anivaldo Vale
Arnaldo Faria de Sá

Renato Johnsson

Rita camata
2 vagas

Elton Rohnelt
Jonival Lucas

José Mendonça Bezerra
1 vaga

PPB

PMDB

Bloco (PFLIPTB)

AryKara
Elcione Barbalho
Roberto Valadão

Augusto Nardes
Jair BoIsonaro
1 vaga

Osmir Uma
Paes- Landim
Paulo Heslander
1 vaga

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

Nil 188-A, DE 1994, QUE "ACRESCENTA
PARÁGRAFOS 6.2 E 72 AO ARTIGO 82 DO

ATO DAS DISPOSiÇÕES CONsmUCIONAIS
TRANSITÓRIAS, DISPONDO SOBRE

- ANISTIA QUANTO ÀS PUNiÇÕES APLICADAS,
ATRAVÉS DE ATOS DE EXCEÇÃO,

A SERVIDORES MILITARES"
Proposição: PEC-188194 Autor: zalre Rezende

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

TItulares

Felipe Mendes
FetterJúnior
flávio Derzi

VadãoGomes
1 vaga

AntOnio Brasil
EdinhoBez

Hélio Rosas
Lídia Quinan

Paulo Lustosa
Rubens Cosac

Suplentes

Alberto GoIdman
Fernando Torres

SiMoTorres
Yeda Crusius

Betínho Rosado
Jaime Fernandes

Júlio César
Luiz Braga

Osmir Uma
Osório Adriano
Osvaldo Biolchi

Firmo de Castro
Luciano Castro
Luiz carlos Hauly
Roberto Brant

PSDB

AntOnio do Valle
Car1~Nelson
José'l;lliz Clerot
José Priante
Jurandyr Paixão
Luís Roberto Ponte

~DB

PPB

Benito Gama
Eliseu Resende
Félix Mendonça
MussaDemes
Paulo Cordeiro
Paulo Lima
RuQ.effi-Medioo

Bloco (PFUPTB)

Prasidente: JJJrandyr PaixãQ (PMDB)
12 Vice-Presidente:
2l' VICe-Presidente:
3l! VICe-Presidenté: João Pizzolatti (PFL)
Relator: Mussa Demes (PFL)

TItula....

Enivaldo Ribeiro
João Pizzotatti
Laprovita Vieira
Paudemey Avelino
Renato Johnsson

PT PSDB

Maria da Conceição Tavares
Vânia dos Santos
1 vaga

José Machado Tuga Angerami
Miguel Rossetto 1 vaga
Paulo Bemardo

Feu Rosa
Roberto Brant

PT
PDT

Airton D~
Matheus Schmidt

Fernando Lopes
Fernando Zuppo

GilneyViana
José Pimentel

Inácio Arruda (PCdoB)
Pedro Wilson

PDT
Bloco (PLJPSDIPSC)

Pedro Canedo Eujácio Simões
Eurípedes Miranda Silvio Abreu

Bloco (PSBlPMN)

Ricardo Heráclio 1 vaga Eujácio Simões

Bloco (PuPSOIPSC)

Expedito Júnior (PPB)

PCdoB Bloco (PSBlPMN)

Haroldo Uma Sérgio Miranda 1 vaga Raquel Capiberibe

Secretária: Mar1ene Nassif
Local: Serv. Com. Especiais - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7067n066

Secretário: SíMo Sousa da Silva
Local: Serv. Com. Especiais, Anexo 11, Salas 169-B
Telefones: 318-7061n062



COMISSÃO ESPECIAL.

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A,
NO PRAZO DE 40 (QUARENTA) SESSÕES,

PROFERIR PARECER A PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO N232O, DE 1996,

QUE "ACRESCENTA AÚNEA "OH
AO INCISO 11 DO ARTIGO 105

DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL."
(JULGAMENTO DE PREFEITOS)

Proposição: PEc-320196 Autor: MATHEUS SCHMIDT
Presidente:
12 VICe-Presidente: Welson Gasparini (PSDB)
Relator: Paulo Uma (PFL)

Titulares Suplentes

PFL

TItulares

Abelardo Lupion
Maria Valadão
Osório Adriano
·Paes Landim
Sérgio Barcellos
Vicente Cascione
Wemer Wanderer

Antônio do Valle
Ary Kara
Hélio Rosas
Orcino Gonçalves
SUas Brasileiro
Simara Ellery

Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Elton Rohnelt
Francisco Rodrigues

Jaime Femandes
José Borba
Luiz Braga

Luiz Moreira
Roberto Pessoa

Bloco (PMOB/PSOIPSL)

DeVeJasco
Femando Diniz

Marquinho Chedid
Sandro Mabel

2 vagas

Bloco (PMDB,PSO,PSL)

Dejandir Dalpasquale Djalma de Almeida César
Djalma de Almeida César Sílvio Pessoa
Rubens Cosac Simara Ellery

PSOB

Elton Rohnelt
Jonival Lucas
Leur Lomanto
Paulo Lima

Antônio Carlos Pannunzio
Rommel Feijó
Welson Gasparini

Affonso Camargo
Arolde de Oliveira
Valdomiro Meger

VilmarRocha

Antônio Feijão
João Leão

José de Abreu

Benedito Domingos
Darci Coelho
Jair BoIsonaro
Jorge Wilson
Osmar Leitão
Valdenor Guedes

AntOnio Feijão
celso Russomanno
JoséAnibal
Nicias Ribeiro
Rommel Feijó

Bloco (PPBIPL)

Cunha Lima
Hugo Biehl

Jorge Tadeu Mudalen
José Rezende
Pedro Corrêa

1 vaga

PSOB

Elias Murad
Leônidas Cristino

Nelson Marchezan
Pimentel Gomes

Vicente Arruda

PT

Fernando Zuppo
Joana Dare
Luciano Zica

BloIco (PT, POT, PCdoB)

Fernando Ribas·CarJj
Sandra Starling
Valdeci Oliveira

PPB

Chico Vigilente
LIJiz Eduardo Greenhalgh
Marcelo Dédâ

Silvio Abreu

por

Jaques Wagner
João Coser

José Genoino

Matheus Schmidt

Bonifácio de Andrada
Davi Alves Silva
Jarbas Lima

Darci Coelho
2 vagas Gonzaga Patriota

PSB

PCdoB

Nilson Gibson

Secretária: Maria Auxiliadora
Local: Serv. Com. Especiais - Anexo li. Sala 169-B
Telefones: 31~705617052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PEC Ne 37o-A,

DE 1., ,QUe "MODIFICA O ARTIGO 207
DA .cONSTITUiÇÃO FEDERALH •

(AUTONOMIA DAS UNIVERSIDADES)

Proposlçio: PEc.370196 Autor: Poder Executivo

Presidente:
12 VICe-Presidente: Emerson Olavo Pires (PMDB)
21' VICe-Presidente: José Linhares (PPB)
32 Vice-Presidente: Feu Rosa (PSDB)
Relator: Paulo Bornhausen (PFL)

PTB '

Vicente Cascione Chico da Princesa

Secretária: Maria do Amparo Bezerra da Silva
Local: Servo Com. Especiais - Anexo 11. SlaIa 169-B
Telefones: 318-755517063

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PEC
N2338-A, DE 1996, QUE "DISPÕE SOBRE O

REGIME CONSmUCIONAL DOS MILITARES"
(REGIME DOS MILITARES)

Proposição: PEc-338196 Autor: Poder Executivo
Presidente: Silas Brasileiro (PMDB)
12 VICe-Presidente: Hélio Rosas (PMDB)
21' VICe-Presidente: Valdenor Guedes (PPB)
32 VICe-Presidente: Antônio Feijão (PSDB)
Relator: Werner Wanderer (PFL)

Haroldo Uma Aldo Rebrlllo



Bloco (PFLIPTB)

Bloco (PMOBlP501PSL)

Bloco (PFLJPTB)
Ablardo Lupion Expedito Júnior
Carlos Melles Luciano Pizzatto
José Rocha Nelson Marquezelli
Paulo Cordeiro Silvernani Santos

Bloco (PMOBIPSD/PSUPSC)

José Luiz C1erot Fernando Diniz
Luis Roberto Ponte Pinheiro Landim
Simara Ellery Roberto Valadão

Bloco (PPBIPL)

Titulares

Betinho Rosado
Claudio Cajado
Osvaldo BioIchi
Paeslandim
Paulo Bornhausen
PauloLirna
1 vaga

José Luiz C1erot
lídia Ouinan
Maria Elvira
Maurício Requião
Nair Xavier Lobo
1 vaga

Alvaro Valle
Augusto Nardes
Bonifácio de Andrada
José Unhares
Roberto Campos
Valdoi'niro Meger (PFL)

Suplentes

Ademir Cunha
Claudio Chaves

Costa Ferreira
Jonival Lucas

José canos Vieira
Osvaldo Coelho
Paulo Cordeiro

Edinho Araújo
Marquinho Chedid

Ronaldo Perim
sandro Mabel

2 vagas

Bloco (PPBIPL)

luizBuaiz
5 vagas

PSOB

Titulares

Aávio Derzi
Nelson Meurer
1 vaga

Luciano Castro
Luiz Piauhylino
Zulaiê Cobra

Marcelo Deda
Milton Mendes

Fernando Ribas Carli

PSDB

PT

POT

Suplentes

BasílioVillani
Francisco Rodrigues

Roberto Campos

Danilo de Castro
José Thomaz Nonô

VICente Arruda

Chico Vigilante
1 vaga

Silvio Abreu

PCdoB

Ricardo Gornyde 1 vaga

secretária: Ana Clara Serejo
Local: Serv. Corri. Especiàis, Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7063/7066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PEC NS!
407196, QUE ALTERA' A REDAÇÃO DO ARTIGO

100 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL
(PRECATÓRIOS)

Proposição: PEc-407J96 Autor: Luciano Castro

Presidente: Abelardo Luplon (PFL)
12 VICe-Presidente: José Rocha (PFL)
3l! VICe-Presidente: Aávlo Derzi (PPB)
3l! VICe-Presiderite: Zulaiê Cobra (PSOB)
Relator: José LUiZ C1erot (PMOB)

João CoIaço Gervasio Oliveira

secretária: AngeIa MarICUso
Local: Servo Com. Especiais- Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

NS! 449, DE 1997, QUE HALTERA DISPOSITIVOS
DOS ARTIGOS 71 É 72 DO ATO DAS

DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS, INTRODUZIDOS

PELA EMENDA CONSTITUCIONAL
DE REVISÃO NS!'1, DE 1994

(FUNDO DE EST~BILlZAÇÃO FISCAL)

Proposiçio: PEe-449197 Autor: Poder Executivo

Presidente: Luciano pazzatto (PFL)
12 VICe-Presidente: Roberto Valàdão (PMDB)
2l! VICe-Presidente: Paulo Bernardo (pn
3l! VICe-Presidente: Enivaldo Ribeiro (PPB)
Relatora: Veda Crusius (PSOB)

Titulares Suplentes

PFL

.. ...-.~

Feu Rosa
Marconi Perillo
Nelson Marchezan
Octavio Elísio
Roberto Santos

Ivan Valente
Pedro Wilson
Valdeci Oliveira

Severiano Alves

Gervaslo Oliveira

PT

POT

PSB

Alexandre santos
Flávio Ams

Osmânio Pereira
Vicente Arruda

Welson Gasparini

Esther Grossi
Miguel Rossetto
Walter Pinheiro

Sérgio Carneiro

1 vaga

A1exandro Ceranto
Iberê Ferreira
Júlio César
Luciano Pizzatto
Rogério Silva
Saulo Queiroz

PSB

Alceste Almeida
Carlos Alberto Cainpista

Francisco Rodrigues
Luiz Braga

Maria Valadão
Oscar Andrade



Benedito Guimaries
Enivaldo Ribeiro
Eurico Miranda
Felipe Mendes
~Anrzio

Anrbál Gomes
Fernando binIi
Hélio Rosas
Maria Elvira
Roberto VaIadio
Sandro MabeI

Adroaldo streck
AmaIdo MadeIra
BasRio VillaJ:I/
Luiz Piauhylino
Roberto Brant
Veda Crusius

Giovanni QueIroz
Humberto Costa
Paulo Bernardo
Sérgio Miranda
Teima de Souza

Bloco (PMD.e/ PSD( PSL).

Jurandyr Paixão
luis Roberto Ponte

Marisa serrano
~icardQ. Rique
RoIíSori l'uma

Wilson Cignachi

P8DB
AnivaJdo Vale

Amon Bezerra
ceci Cunha

Firmo de Castro
Raimundo Gomes de Matos

Silvio Torres

Bloco (PTI PDTI PCdoB)

Fernando Zuppo
Inácio Arruda
J9áO~r

JOSé Pimentel
Miguel Rossetto

PPB
Gei'son Peres

Lamartine Posella
Laprovita Vieira

MareIo Reinaldo Moreira
Roberto Balestra

PT8

José Rocha Betinho Rosado
Jl1IioCésar Cláudio cajado
Roberto P8S8Oll .Luiz Braga

PMDB

Paulo Lustosa Pinheiro Landim
Simarà EIIàrY . 2 vaga
1 vaga

PPB

Enivaldo Ribeiro José Unhares
Felipe~. -Marconi Perlllo (PSDB)
SérgIo Naya Moacyr Andrade

PSDB

JoãoLeAo ceci Cun~a
Nicias Ribeiro . Mário Negrornonte

PT

Ivan Valente Alcides Modesto
1 vaga José Pimentel

PDT

Luiz DurA0 1 vaga

Bloco (PLIPSDt'PSC)

EujácIo Slm6es Elton Rohnelt

Bloco (PS8JPMN)

PL

Eujáclo Simões Luiz Buaiz

Secretária: Rejane Marques
Local: servo Com. Espo - Anexo li, 8aIa 169-B
Telefones: 318-687417067 Fax: 318-2140

COMISsAo ESPECIAL

DESTINADA A ESTUDAR OS PROJETOS
PÚBUCOS FEDERAIS DE IRRIGAÇÃO E

RECURSOS HfDRICOS E APRESENTAR PRO
POSTAS AO ORÇAMENTO DA UNIÃO,

NO SENTIDO DE VIABILIZAR A
EXECUçlo DOS MESMOS

Ademir Cooha
BenIto Gama
carlos AIberIo (PSOB)
Manoel castro

José Borba

Alexandre Cardoso

PSB

Chico da Princesa

Gonzaga Patriota

1 vaQ!! Bosco França

SecretárIa: Ana Clara Serejo
I...oclt servo Cem E8p. - keo"SI*'169-8
Telefones: 318-755517063

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A ANALISAR A QUESTÃO
DO DESEMPREGO

Presidente: Miro Teixeira (PDT)
111 VICe-PresIdente: Sandro MebeI (PMDB)
2!l Vlce-Pre8ldente: MIguel Rossetto (PT)
3!l VICe-Presidente: CélIa Mendes (PFL)
Relator: CarlOs Alberto (PSDB»

TItu.... Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Álvaro Gaudãncio Neto
carlos Magno

FélixMeodonça
Júlio César

Presidente: José Rocha (PFl)
111 VIce-Presidente: JI1IIo César (PFL)
2!l VICe-Presidente: Joio Leio (PSOB)
3!l VIce-Presidente:
Relator: Nicias RIleiro (PSOB)

Albérico AIlo
Luis Roberto Ponte
Sandro MabeI

PMDB

Paulo Lustosa
2 vagas

TItu'"

JairoAzi

Bloco (PFIJPTB)

SUplentes
Célia MandeI (PFL)
Francisco SIva

Adauto Pereira José Rezende

PPB
/

Cleonâncio Fonseca
2 vagas



PSD~ José Egydio

Domingos Leonelli Ant~io Balhmann
José Aníbal Roberto Brant leonidas Cristino. MariO Negromonte

PT YedaCrusius

Maria da Conceição Tavares Carlos Santana 2 vaga(s)

"Miguel Róssetto Jair Meneguelli

PDT Carlos Santana
João Coser

Miro Teixeira Fernando Zuppo Teima ele Souza

1 vaga
PSDB

Koyu lha
Luiz Carlos"Hauly

Roberto Rocha
2vaga(s)

PT
Artlndo Chinaglla

2vaga(s)

1 vaga

Bloco (PUPSDlPSC)

Pedro Canedo
.Miro Teixeira

PDT

PSSB
José Maurício

Bloco (PSBlPMN) Gervasio Oliveira . Pedro Valadares

1 vaga

Marilu Guimarães
Roberto Jefferson
Zila Bezerra
2 vagas

Gonzaga Patriota

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

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR PARE
CER SOBRE O PROJETO DE LEI 846, DE"1995,
DA SENHORA DEPUTADA SOCORRO GOMES,
QUE "REGULAMENTA O PARAGRAFO ÚNICO
DO ARIGO 178 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

E A SEUS APENSADOS.
(TRANSPORTE AQUAVIÁRIO - CABOTAGEM)

Poroposlção: PL. 0846J95 Autor: Socorro Gomes
Presidente: Alberto Silva (PMDB)
12 Vice-Presidente: Genesop Bernardino (PMDB)
2º Vice-Presidente: Fausto Martello (PPB)
32 Vice-Presidente: Leonidas Cristino (PSDB)Relator: José Car
los Aleluia (PFL)

Titulares SUplentes

Bloco PFLJPTB

PCdoB

Socorro Gomes Jandira Feghai

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI
Ni 1.151, DE 1995, QUE "DISCIPUNA A

UNIÃO CIVIL ENTRE PESSOAS DO MESMO
SEXO E DÁ OUTRAS PROVID~NCIAS·

Proposlçio: PL 1.151195 Autonl: MM'ta Supllcy

Presidente: Maria Elvira (PMDB)
12 ViCe-Presidente: Undberg Farias (PCdoB)
2º Vice-Presidente: Jorge Wilson (PPB)
3º Vice-Presidente: Salvador ZimbaJdi (PSDB)
Relator: Roberto Jefferson (PTB)

TItulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Fernando Gonçalves
Magno Bacelar

Ursicino Queiroz
1 vaga

Bloco PMDBJPSDIPSL
Arnaldo Faria ele Sá

Herculano Anghinetli
Wagner Salustiano

Osmânio PSreira
Philemon Rodrigues1PTB)

1 vaga

PSDB

Bloco (PMDBlPSDlPSL)

Lindberg Farias (PCdoB) Fernando Gabeira (PV)
Maria Elvira Udia Quinan
1 vaga 1 vaga

Bloco (PPBIPL)

A1zira Ewerton (PSDB)
Jorge Wilson
1vaga

Celso Russomanno
Salvador Zimbaldi
Tuga Angerami

Antonio Brasil
Zaire Rezende

4 vagas

Eliseu Moura
João lesen (PPB)

Magno Bacelar
Mauro Fecury

Mauro Lopes (PMDB)
Rubem Medina

~ vaga(s)

Chico da Princesa
José Carlos Aleluia
José Carlos Coutinho
José Carlos Vieira
Lael Varella
Philemon Rodrigues
Sergio Barcellos

Alberto Silva
Genesio Bernardino
João Thome Mestrinho
José Pinotti
Mario Martins
Moreira Franco

Bloco PPB,lPL PT

Benedito Guimarães
Fausto Martello
Fetler Junior
Francisco Silva
Jair Bolsonaro

Cunha Uma
Eujacio Simões
João Pizzolatti

Laprovita Vieira
Ushitaro Kamia

Jair Meneguelli
Nilmário Miranda

Sérgio Carneiro

PDT

José Genoíno
Marta Suplicy

Vicente André Gomes



PSB

Femar1do Lyra Raquel capiberibe

Secretária: Maria Helena C. de Oliveira
Local: Serv. Com. Esp. ...,. Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-687417f'6617067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR O PROJETO DE LEI
Nl! 1.159/95, QUE "ALTI;:RA QlsPoslnvos DA

LEI Nl! 6.354l7-6, QUE DISPÕE SOBRE AS
RELAÇÕES'ÕE TRABALHO DO ATLETA

PROFISSIONAL DE FUTEBOL;
E DA LEI Nl! 8.672/93, QUE

INSTITUI NORMAS GERAIS SOBRE
DESPORTOS E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS", E A SEUS
APENSADOS PROJETO DE

LEI Nl! 2.437/96 E PROJETO DE ·LEI Nl! 3.633197

Proposição: PL nll 1.159195 Autor: Arlindo Chlnaglla

Presidente: Germano Rigotto (PMDB)
11! VICe-Presidente: Ronaldo Cézar Coelho (PSDB)
2l! VICe-Presidente: Romal Anizio (PPB)
31! VICe-Presidente: Sandra Starling (P'F}
Relator: N\tônio Geraldo (PFL)

'TItulares Suplentes

PFL

Bloco (PT, POT, PCdoB)

Carlos Magno
José Egydio
Júlio César

Murilo Pinheiro
Ursicino Queiroz
Valdomiro Meger

Bloco (PMOB, PSO, PSL)

Pedro' Canedo Welinton Fagundes

Secretária: Rejane Marques
Local: servo Com. Esp. - Anexo 11, sala 165-B
Telefone: 318-6874/318-7052

CO"'I~SÃO E~PECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER AO PROJETO DE LEI Nl! 1.673,

DE 1996, QUE "AUTORIZA O DEPARTAMENTO
NACIONAL DE OBRAS CONTRA

A SECA - DNOCS - A DOAR A ESTADOS,
"MUNICrPIOS E OUTRAS ENTIDADES

PÚBLICAS, OS AÇUDES QUE ÉSPECIFICA"
Proposlçio: PL 1.673195 Autor: Poder executivo

Presidente: B. Sá (PSDB)
11! VICe-Presidente: Robert9 Pessoa (PFL)
2l! VICe-Presidente: Paulo Lustosa (PMDB)
3l! VICe-Presidente: José Pimentel (PT)
Relator: José Linhares (PPB)

TItulares Suplentes

PFL

Jair Soares
2 vagas

Álvaro Ribeiro

Ceci Cunha
João Faustino

Luiz Piauhylino
Márcia Marinho
Roberto Santos
Vicente Arruda

João Henrique
Pinheiro Landim
Roberto Paulino

3 vagas

Haroldo Lima
Humberto Costa
Jaques Wagner

Marcelo Deda

Vicente Cascione

Adauto Pereira
Antônio dos Santos

Osvaldo Coelho
Talvane Albuquerque

Wilson Cunha
1 vaga

PL

PTB

PSB

PSOB

Adelson Ribeiro
B.Sá
Cipriano Corrêia
João Leão
Leõnidas cristrno
Raimundo Gomes de Matos

Bloco (PT, POT, PCdoB)

Alcides Modesto
Coriolano Sales
Femando Ferro I

Inácio Arruda

Betinho Rosado
César Bandeira
José Rocha
Júlio César
Mussa Demes
Roberto PéSSOã '"

Bloco (PMOB, PSO, PSL)

Ivandro Cunha Lima
José A1demir
Paulo Lustosa
saraiva-Felipe
Silvio Pessoa
1 vaga

Leopoldo Bessone

Nelson Meurer
PedroYves
RomeI Anizio

, A1êxandre Cardoso

Aldo Rebelo
Arlindo Chinaglia
Fernando Lopes
Jair Meneguelli

João Paulo

Adhemar de Barros Filho
Arnaldo Faria de Sá

Adroaldo Streck
Marconi Perillo

Narcio Rodrigues
Paulo Feijó

Raimundo Gomes de Matos
Zulaiê Cobra

PPB

Carlos Nelson
Freire Júnior

Mauricio Requião
saraiva Felipe

2 vagas

PSOB

Ademir Lucas
Jovair Arantes
Marcus Vicente
Renato Johnsson
RonaIdp Cezar Coelho
WilSOfI Campos

Aécio de Borba
Eurico Miranda

Antônio Geraldo
Ciro Nogueira
Corauci Sobrinho
Jaime Martins
José Rocha
Vanessa Felippe

Darcisio Perondi
Germano Rigotto
Marquinho Chedid
Mauro Lopes
sandro Mabel
Silvio Pessoa

parlos santana
Jaques Wagner
Ricardo Gomyde
Sandra Starling
Severiano Alves



José Pimentel WdJney QueIroz 1l1ooo (PTJIID1WICdoII)

Ari Magalhães
Enivaldo Ribeiro
José Unhares
José Teles
Wagner do Nascimento

PPB

5 vagas
Aldo Rebelo
Joio AII1MIIda (PMDB)
Padre Roque
Sandrá StarIing
SilvIo Abreu

HIfoIdo Lkna
JoIo Paulo

luiz EduMIo GrHnhIIgh to

MIlIta SupIcy
. 1 vaga

I"'PInhelro

PL

I....

BenecIto DomIIp
BonIfáclo de Ancnda
Ger80n Peres
L.aproyIta Vieira
PriIcoV'-

Fernando Lyra I

Leopoldo Beuont

1l1ooo...... PIO, PIlo)

AntônIo GenIIdo
Ciro Nogueira
Coraucl SobrInho
Jaime Martins
Joeé Rocha
Vanesu FeIIppe

Darofllio PeroncI
Germano Rigobo
Marqulnho ChedId
Mauro Lopes
sandro MabeI
SfIvio~

COMI881o ESPECIAL
DESTINADA Ao APRECIARa PROJETO DE LEI

,.. 3.833117, DO PODER EXECUTIVO,
QUE "INSTITUI NORMAS GERAIS SOBRE

DESPORTO E DÁ OUTRAS PROVIDêNCIAS"
PropOllçio: PL UDI7 Autor: Poder ExecutIvo

Pr8Ildente: GenMno RIgc)Io (PM)8)
111 Vlce-P,Midell": RonIIdoc.z.CoIIlo (P8DB)
2f' Vlce-PreIidIlIII: AomeI AnizIo (PPB)
3lI Vlce-PreIidente: S8ndra S1Idng (PT)
RelaIor: Anf6nIo GerIIIdo (PFL)

TItu.... lupIIntM

.....

Secr'et*ia: AngIIa MMcuIO
1.ocIII: Serv. Com. EIpeciIII, Anuo li, ..118-8
TeIefoM8: 318-7063l708I I

Arlindo VaI-Aas

Adelson Ribeiro
Ademir Lucas

Cipriano CorreIa
Emer80n Olavo pt,..

NEciII RIbIko
Paulo MourIo

Iwaro Gaudênlo Neto
Osmir LIma

SameyFilho
VaIdomiroMeger

Vilmar Rocha
1 vaga

PTB

PSOB

Bloco (PMDBIP501PSL)

Djalma de Almeida César
Marçal FIlho
PedroYves

RobsonTuma
Z81re Rezende

1vsga

PSB
Nilson Gibson Gonzaga Patriota
Secretária: Edla13ispo
LocaI:·5erv. Com. Esp. - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-70621706~

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A EXAMINAR TODAS AS
MATÉRIAS, EM TRÂMITE NESTA CASA,

QUE VERSAM SOBRE AS ELEiÇÕES DE 1998
E, ESPECIALMENTE, O PROJETO DE LEI

NIl 2.695, DE 1997, DO SENHOR DEPUTADO
EDINHO ARAÚJO, QUE "ESTABELECE

NORMAS PARA AS ELEiÇÕES
DE 3 DE OUTUBRO DE 1998

E DÁ OUTRAS PROVID~NCIAS"
(ELEiÇÕES DE 1998)

Proposlçio: PL 2.6i5ISl7 Autor: Edlnho Ara(ijo

Presidente: Mendonça Filho (PFL)
12 Vice-Presidente: Affonso Camargo (PFL)
22 VIC9-Presider,1te: Roberto Santos (PSDB)
32 Vice-Presidente: Padre Roque (PT)
Relator: car10s ApoIinário (PMDB)

TRu~r.. Sup~~

PFL

Philemon Rodrigues

Jayme S~, ltana
Nelson Marchezan
Paulo Feij6
Pimenlel Gomes
Roberto Santos
Silvio Torres'

car10s ApoIinário
Edinho Araújo
Femando Diniz
Pedro lrujo .
Wagner,Rossi ...
1 vaga! /

Affonso camargo
Benedito de Ura
Corauci Sobrinho
Mendonça FMho
Ney Lopes
Saulo Queiroz



BlOco (PT•. POT. PCdoII)

NarcIo Rodrigues
PauloFeijó

RIImundo Gomes de Matos
ZUIaI6 Cobra

Aldo Rebelo .
ArIingo ChInagIia
Fernando Lopes
JIIr MeneguelM

Joio Paulo

Joio Ribeiro
Roberto Balestra
Salatlel Carvalho
Welinton Fagundes
.Wigberto Tartuce

Ant6nIo Feijão
Jovair Arantes
Le6nidas Cristlno
Mário Negromonte
PedroHenry

PSDB

Cleor~'lcio Fonseca
Cunha Bueno

Cunha Lima
José Rezende
Pedro Canedo

Ademir Lucas
Celso Russomanno

João Leão
Paulo Feij6

Simão Sessim
AmIIdo Faria de Sá

4 vagas
Arlindo Chinaglia
GIneyVI8fla
Paulo Bernardo

PT

Carlos Santana
Nilmário Miranda

Pedro Wilson

PT8 PDT

lAopoIdo Beuone VIcente Caaclone Renan Kurtz.... PSB
Alexandre (:aIdoIo Nv.o RIbeiro Gonzaga Patriota.... PCdoB

Fernando Zuppo

Nilson Gibson

Claudio Cha~
Elton Rohnelt

José Rocha
Laura Carneiro

Luciano Pizzatto
Osvaldo Biolchi

Rogério Silva

SérgIo Miranda Aldo Rebelo

Secretária: Edla Bispo
Local: Serv. Com. Especiais, Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706217061

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI

Nl4.425194, DO SENADO FEDERAL, QUE
"PROrBE A EXCLUSÃO DE COBERTURA
DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE

DETERMINADAS DOENÇAS EM CONTRATOS
QUE ASSEGURAM ATENDIMENTO

M~DICo-HOSPITALARPELAS EMPRESAS
PRIVADAS DE SEGURo-SAÚDE OU

ASSEMELHADAS" E DEMAIS
. PROPOSTAS EM TRAMITAÇÃO NESTA

CASA QUE VERSAM SOBRE
"PLANOS E SEGURO~ DE SAÚDE 11

Propotlçio: PL-4.425JM Autor: Senado Federal

PreaIdente: .Euler Ribeiro (PFL)
111 VIce-Presidente: TSJvane Albuquerque (PFL)
2l' Vlce-Preeldente: Zulaiê Cobra (PSDB)
3lI VIce-Presidente:
Relator: Pinheiro Landim (PMDB)

TItular.. Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Euler Ribeiro
Uma Netto
Roberto Jefferson
Sllvemanl Santos
UrslcIno Qujeiroz
Vanessa Felippe
1 vagaAII'*do Farta de Sá

AnI6nIo dos Santos
Arolde de OlIveira '

Joio Carlos B8ceIar
luiz Braga

Maria VIIIadio
0Ióri0 AdIW10

1 vaga

e.toe Nelton
FernMdo GIbeira (PV)
Joio lbom6 M8IIrInho

NIir Xavier Lobo
Paulo RItzeI

Rubens CoIaç

AIdIr CIIbraI
c.oo. AIbIrIo CM1pIIIa
ClaudIo a.v.
ChIco da PrinceIIa
JoI6 CIrto. ViIIra
Paulo Gouvta
ZlaBezerra

Pedro c.nedo WeIIr*ln Fagundea

8ecNC*ia: ReiIM ........
l.cJCIII: Serv. Com. EIpeciIIII, Anuo li, ... 165-B
Telefones: 318-81741311-7052

COIIIIllo "'CIAL
DESnNADA A PROFERIR PARECER AO

.SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO
DE LEI .3.710113 QUE ·INSTITUI

O CÓDIGO'DE TÁlNSITO BRASILEIRO·

PropoeIçio: Pl...4.n.. Autor: Poder EucutIvo

PreIidente: Paulo GowIa (PFL) .
1· Vice-PnNIidenII: Goraga PatrIoIa (PS8)
2l' Vice-PreIidenII:
3R Vice-PreIidenII: Pedro HIrvy (PSDB)
Relator: Aty KMl (PMD8)

""'*'- 8upIentN

BlOco (PFIA'nI)

...(PIIDIM'IIMIIL)

AdIIIon 8IIvIIdor
AlyKara
fJIIt)ou Neto
tMrlo MIrttna .
Mu AoIInmInn
1vaga



Bloco (PPBIPL)

Suplentes

BenitoGarna
Hugo Rodrigues da Cunha'

Paulo Cordeiro
Roberto Pessoa

Bloco (PFUPTB)

Augusto VIVeiros
Francisco Horta
Osvaldo BioIchi
Raul Belém

32 Vice-Presidente: Jarbas Lirna (PPB)
Relator: Osvaldo Biolchi (PTB)

J
TItulares

Bloco (PMDBlPSOIPSL)

Gennano Rigotto
José A1demir

José Luiz C1erot
Marcos Vinicius de campos (PFL)

Paulo Lustosa
1wga

Darcísio Perondi
Genésio Bernardino
José Pinotti
Moreira Franco
Pinheiro Landim
Saraiva Felipe

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

Eurico Miranda
Jofran Frejat

Luiz Buaiz
Moacyr Andrada

Nilton Baiano

OUso Sperafico
Jorge Tadeu Muda/en (PPB)
José Luiz C1erot

PMOB

Fernando Diniz
Gilvan Freire

Oscar Goldoni

PPB
PSOB

Antônio Car10s Pannunzio
Ceci Cunha
Elias Murad
Jovair Arantes
1 vaga

PT

Márcia Marinho
OsmAnio Pereira
Pimentel Gomes

RommeI Feijó
Tuga Angerami

Ibrahim Abi-Ackel
Jarbas Lima
Valdomiro Meger (PFL)

Danilo de Castro
Jovair Arantes

Adhemar de Barros Filho
Adylson Motta

Raimundo Santos (PFL)

PSOB

Herculano Anghinetti (PPB)
Nelson Otoch

Ar1indo Chinaglia
Eduardo Jorge
Humberto Costa

Jaques Wagner
Sandra Starling ,

Sérgio Arouca (PPS)
Milton Mendes
Sandra Star1ing

PT

Miguel Rossetto
Waldomiro FIOravante

POT POT
Vicente André Gomes Fernando Ribas carti Eurípedes Miranda Fernando Lopes

Ricardo Heráclio

PSB

Gonzaga Patriota De Velasco

Bloco (PLlPSDIPSC)

Francisco Rodrigues (PPB)

PCdoB PCdoB

Agnelo Queiroz Jandira Feghali Aldo Arantes Aldo Rebelo

Presidente:~ Luiz C1erot (PMDB)
12 Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (PPB)
22 Vice-Presidente:

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Serv. Com. Especiais - Anexo li, SaIa 169-B
Telefones: 318-7061n062

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER SOBRE O
PROJETO DE LEI Na 4.376193, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "REGULA A FALêNCIA,

CONCORDATA PREVENTIVA E A
RECUPERAÇÃO DAS EMPRESASQ~E

EXERCEM ATIVIDADE ECONÔMICA'
REGIDA PELAS LEIS COMERCIAIS

E DÁ OUTRAS PROVIDêNCIAS"

Proposição: PL n2 4.376/93 Autor: Poder Executivo

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

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER AO PfJOJETO DE LEI Na 5.430,

DE 1990, QUE "ALTERA, ATUALIZA E
CONSOLIDA A LEGISLAÇÃO SOBRE
DIREITOS AUTORAIS E DÁ OUTRAS

PROVIDêNCIAS" E A SEUS APENSADOS

Proposlçio: PL 54301'90 Autor: senado Federal

Presidente: R,oberto Brant (PSDB)
2Il VICEl-Presidente: Jandira Feghali (PCdoB)
32 VICEl-Presidente: EraldoTrindade (PPB)
Relator:



Titulares

PFL

~ de OliVeira
Marilu Guimarães
Osmir Uma
Paes Landim

.Paulo Gouvea
VIC Pires Franco

Bloco (PMOB, PSO, PSL)

Carlos Nelson
Hermes Parcianello
Moreira Franco
Paulo Ritzel
2 vagas

PSDB

Suplentes

AntOnio Geraldo
AntOnio Ueno

Augusfo Viveiros
Cláudio Chaves
Roberto Fontes

ZilaBezerra

Edinho Araújo
José Luiz Clerot
Pinheiro Landim

, 3vagas

Relator: João Almeida (PMDB)

Titularpo

Bloco (PFLIPTB)

Aracely de Paula
Bonifácio'de AncIráda (PPB)
Corauci Sobrinho '
José Santana de VasconcellOs
Mendonça Filho
Paulo Gouvea
Vicente CasciófÍe

PJ,80B

João Almeida
Marcelo Barbieri
Nicias Ribeiro (PSDB)
Roberto Valadão
2 vagas

Suplentes

Paes Landim
Pedrinho Abrão
Ricardo Barros

Roberto Pessoa
Rodrigues Palma

VilmarRocha
1 vaga

Barbosa Neto
Marisa Serrano

Maurício Requião
Tetê Bezerra

2 vaga

AmaJdo Madeira
Domingos Leonelli
Marcus Vicente
Octávio Elísio
Pimentel Gomes
Roberto Brant

Bloco (PT, POT, PCdoB)

.Fernando Torres
Feu Rosa

AávioArns
LeOnidas Cristino

Marconi Perillo
1 vaga

PPB

Alzira Ewerton
Jarbas Lima
José Janene
Prisco Viana
Romel Anízio

Arnaldo Faria de Sá
Cun'la Bueno
José Linhares

Ricardo Izar
1 vaga

Chico Vigilante
Jandira Feghalí
José Genoíno
Marta Suplicy
Severiano Alves

Augusto Farias
Bonifácio de Andrada
Eraldo Trindade
Francisco Silva
WlQberto Tartuce

PPB

PTB

Luiz Durão
Luiz Mainardi
Paulo Rocha

Ricardo Gomyde
Valdeci Oliveira

AmaIdo Faria de Sá
Gerson Peres
Osvaldo Reis
Prisco Viana

1 vaga

PSDB

F.ec Rosa
Jayme Santana
Roberto Santos
Silvio Torres

PT

João Paulo
Paulo Delgado
Sandra Starling

Aécio Neves
Cipriano Correia

Paulo Feijó
2 vagas

José Genoíno
Padre Roque

Waldomiro Fioravante

PSB

Ricardo Heráclio Pedro Valadares
secretária: Maria de Fátima Moreira
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706617052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA AO ESTUDO DAS REFORMAS
POLmCAS, DEVENDO PROPOR, DENTRE

ESTAS, A ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO ELEITO
RAL E MODIFICAÇÕES NA LEGISLAÇÃO
ELEITORAL-PARTIDÁRIA, INCLUSIVE AS

NECESSÁRIAS ALTERAÇÕES NA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL

Presidente: Mendonça Filho (PFL)
111 VICe-Presidente:~Iy de Paula (PFL)
2lI Vice-Presidente: Jayme Santana (PSDB)
3lI Vice-Presidente: Alzira Ewerton (PSDB)

Rodrigues Palma José Borba
POT

Coriolano Sales Enio Bacci
Matheus SChmidt Eurípedes Miranda

Bloco (PLJPSDlPSC)

Valdemar Costa Neto Marquinho Chedid

Bloco (PSBIPMN)

Fernando Lyra Pedro Valadares

PCdoB

Aldo Arantes Haroldo Lima

Secretária: Brunilde Uviero carvalho de Moraes
Local: Serv. Com. Especiais - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7067/6874



P8B

Raquel capiberibe Pedro Valadares

secretária: Marlene Nassif.
Local: servo Com. EspeciaIs - Anexo li, Sala 169-8

Secretário: SiMo Sousa da SHva
LÔi::ak servo Com. EspeciaIs-Anexo li, Sala 169-8
Telefones: 318-7~1n052 '

COMISslo ESPECIAL
DESTINADA AO ESTUDO DAS MEDIDAS LE
GISLATIVAS QUE VISEM IMPLEMENTAR, NO
BRASIL, AS DECISÕES DA IV CONFERêNCIA .

MUNDIAL DA MULHER
Presidente: Rita Camata (PMOB) . I .'

12 VICe-Presidente: Fátima PeIaea (PSOB)
2l! Vice-presidente: Marta Supicy (PT)
3l! VICe-Presidente: DoIores Nunes (PPB)
Relatora: Marilu Guimaries (PFL)

Ttltulares BUpIentM

PFL

.Bloco (PIIOBI'PSDtftL)

5 vagas

Carlos Magno
Cláudio Chaves

Costa Ferreira
Euler RIbeiro

VM8SS8 Felppe
1 vaga

FeuRoea
V•.Crusius

4 vagas

Nair Xavier Lobo
Pedro Novais
Sirnara Elery

3 vagas

Esther Grossi
Humbêrto Costa

MarcIa Cibllis Viana
Sandra Starlirlg
Socorro Gomes

PPB

PSDB

Bloco (PT1PDT1PCcIoB)

PT8

Etevalda Grassi de Menezes

ceci Cunha
Dalila Figueiredo
Fátima Pelaes
Marcia Marinho
Marinha Raupp
Zulaiê Cobra

AIcione Alhayde
ArnâJdo Faria de Sá
A1zira Ewerton
DoIores Nunes
Herculuano Anghinetti

Eduardo Jorge
Jandira Feghall
Marta SupIIcy
SérgioCameiro
Teima de Souza

Célia Mendes
Fernando Gabeira
MarIa Valadão
Marllu Guimarães
UrsicIno Queiroz

la Bezerra

Darcisio Perondi
EIcione Barbalho
Regina Uno
RitaCamafa
Tetê Bezerra
1~

. Titulares Suplentes

Bloco (PFLJP'tB)
Benito Gama AugUldo ViveIros
Félix Mendonça Cal108 MeIIes
Manoel Castro Jonival Lucas
Ney Lopes JoIé CoImbra
Paes Landim LlmaNetto
saulo Queiroz OsórIo Adriano
Vilrnar Rocha .Roberto Pestoa

,_o

-PIIDB
EdinhoBez Ant6nlo do Vale
Germano Rigotto Lula Roberto Ponte
Gonzaga Mofa Marco8Uma
Pedro Novais Paulo Ritzel
SUes Brasileiro 2 vagas
1 vaga

PPB

DelfirnNetto Cunha Bueno
Fettar Júnior Herculano Anghinetli
José Janene LaprovIta VlElira
Júlio Redeckar Márcio ReInaldo Moreira
Osmar Leitão Roberto Campos

PSDB

Finno de Castro AntOnio·FeIjAo
Luiz Carlos Hauly Fernando Tooes
Marconi Perillo 0cIávI0 Elísio
Yeda Crusius 1 vaga

PT

José Pimentel JoAoCo8er
Luiz Gushiken MarIa Conceição Tavares
Vânio dos Santos Nedson Micheleti

PDT

Coriolano8aJes tMrcia ClbIRs VIana
Fernando Lopes Paulo Bemardo (PT)

Bloco (PI.JPSDt'PIC)

Francisco Horta Eujácio Simões

Bloco (PSBJPIIN)

Alexandre cardoso Ricardo HerácfIO

PCdoB

Ségio Miranda MIton Temer (PT)

COMISSÃO ESP.ECIAL
DESTINADA A EXAMINAR.OS PROJETOS DE

LEr, EM TRAMITE NESTA CASÃ;'
QUE VERSAM SOBRE MATÉRIAS RELAtiVAS

AO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL,
REGULAMENTADORAS DO ART. 182 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL
PresKl:i:mte: Gonzaga Mofa (PMDB)
12 VICá-Presidente: Edinho Bez (PMOB)
2l! V.ce-Presidente: MarconI PerIlIo (PSOB)
3l! VICe-Presidente: VIImar Rocha (PFl)
Relator: saulo Queiroz (PFL)



,Suplentes

Secretária: Brunilde Liviero C. de Moraes
Local: serviço de Com. Esp9ciais - Anexo 11, SI. 169-B
Telefones: 318-l067ffl8i4

Luiz Buaiz

Suplentes

PL

COMISSÃO ESPECIAL

~~~~T~~~I~~~~S~~~:r~~~~~
IMIiLEMENTAÇÃO DÁ ÁREA DE LIVRE

COMÉRCIO DAS AMÉRICAS - ALCA
Presidente: Germano Rigotto (PMDB)
Relator: Francisco Horta (PFl)

Titulares

Pedro Canedo

Telefones: 318-7067n066 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

ASSUNT9, PARA TR~MITAÇÃONO ÂMBITO
DA CAMARA DOS DEPUTADOS E DO

CONGRJ:SSO .NACIO"NAL -- -

Presidente: Abelardo Lupion (PFL)
12 Vice-Presidente: Carlos Melles (PFl)
22 Vice-Présidente: Nair Xavier Lobo (PMDB)
32 Vice-Presidente: Hélio Bicudo (PT)
Relator: Zulaiê Cobra (PSDB)

Titulares

PFL PFL
Abelardo Lupion
Aldir Cabral
Benedito de Lira
Carlos Melles
Cláudio Chaves
Luiz Moreira

Ciro N09.ueira
Fr~isco Horta

HUQQRodrigues da Cunha
Roberto Fontes

'Roberto Pessoa
Vanessa Felippe

Francisco Horta
José Lourenço
Paulo BornhauSen
&irneyFilho

Lima Netto
Paulo Gouvêa
flogério Silva

Werner Wanderer

Bloco PMDB, 'PSO, PSL

Antônio do Valle
Héno Rosas
Marcelo Barbieri
Nair Xavier Lobo
Silas Brasileiro
1 vaga

"

Bloco (PMOB, PSO, PSL)

De Velascl? (PRONA)
Mauro Lopes

Orcinc: Gonçalves·
Valdir Colatto

Zaire Rezende
1 vaga

PSOB

Germano Rigotto
2 vagas

José Aníbal
Nelson Marchezan
Octávio Elísio

José Chaves
Neuto de Conto

1 vaga

PSOB

Amon Bezerra
Feu Rosa

José Thomaz NOllÕ

Bloco PT, POT, PCdoB

PTB

Arlindo )largas Paulo Cordeiro

Secretário: Mário Brausio Coutinho
Local: Serv. de Com. Especiais - Anexo 11 - Sala 169-B
Telefones: 318-7066n067

Amon Bezerr~

Feu Rosa
Jovair Arantes
Luiz Piauhylino
Nelson Otoch
Zulaiê Cobra

Euripedes Miranda
Hélio Bicudo
José Genoíno .
Luiz Alberto
Ricardo.Gomyde

Adelson Ribeiro
Alzira Ewerton

Dalila Figueíredo
PaulO Feijó

,Renato Johnsson
Roberto Rocha

Bloco (PT, POT, PCdoB)

Chico Vigilante
Fernando Ferro

Fernando Zuppo
José Pimentel

Luiz Eduardo Greenhalgh

PPB

Aldo Rebelo
Carlos Cardinal
Luiz Gushiken

Ari Magalhães
Delfim Netto
Júlio Redecker

Geraldo Pastana
Haroldo Lima

Maria da Conceição Tavares

PPB

José Teles
Ushitaro Kamia

1va~

Adylsoh Motta
Ca,rlos Airton
Jair BoIsonaro
Jorge Wilson
Mário Cavallazzi

Adhemar de Bárros Filho
Jarbas Lima

João Pizzolatti
VadãoGomes

Wigberto Tartuce

PTB

COMISSÃO EXTERNA

DESTINADA A APURAR DENÚNCIAS
DE EXPLORAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO

ILEGAL DE PLANTAS E ~

MATERIAL GENÉTICO NA AMAZÔNIA
Vicente Cascione

Gonzaga Patriota.

Nelson Marquezelli

PSB

Nilson Gibson

Presidente: Socorro Gomes (PCdoB)
Vice-Presidente: Confúcio Moura (PUDB)
Relator: Antônio Feijão (PSDB)



Antônio Feijão A1zira Ewerton
Salomão Cruz Moisés Bennesby

Bloco PT, PDT, PCdoB

Gílney Vial')a Aldo Rebelo
SQcprrQ Gomes Matheus Schmidt

PPB

Luiz Femando (PSDB)

Osmir Lima (PFL)

Paudemey Avelino (PPB)

Socorro Gomes (PCdoB)

COMISSÃO EXTERNA

'PARA AVERIGUAR,
NOPER[ODO

DE 17-10-96 A 30-6-97,
A AQUISiÇÃO DE

MADEIREIRAS, SERRARIAS
E EXTENSAS

PORÇÕES DE
TERRAS BRASILEIRAS

POR GRUPOS ASIÁTICOS

Coordenador: Gilney Viana (PT)

Antônio Brasil (PMDB)

Fernando Gabeira (PV)

Gervásio Oliveira (PSB)

Gllney Viana (PT)

Luciano Pizzatto (PFL)

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho

Local: serv. Com. Especiais-Anexo li, Sala 169-B

Telefones: 318-706617067

COMISSÃO EXTERNA

SEM ONuS PARA CAMARA DOS DEPUTADOS,
PARA EXAMINAR, OS TERMOS E AS CONDI

ÇÕES GERAIS DO PROCESSO DE DESESTATI
ZAÇÃO DA COMPANHIA VALE DO RIO DOCE

CVRD, INCLUSIVE OS DADOS E DOCUMEN-
TOS DISPON[VEIS NA CENTRAL DE INFORMA

ÇÕES SOBRE A EMPRESA,
DESIGNADA OFICIALMENTE
"SALA DE INFORMAÇÕES"

Proposlçio: Autor: Presldlncla

Coordenador: Miro Teixeira (PDT)

1 vaga

Carlos Airton
Luís Barbosa

Suplentes

C1áOOIO Chaves
Murllo Pinheiro

Pinheiro Landim
RegineLino

PTB

José Coimbra

Secretária: Maria Helena C. de Oliveira
Local: Servo Comissões Espec. - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-706717052

COMISSÃO EXTERNA

DESTINADA A FAZER LEVANTAMENTO DAS
OBRAS INACABADAS DO GOVERNO FEDERAL

JoãoTota
Valdenor Gueí:les

Coordenador: Deputado Carlos Alberto (PSDB)
Aroldo Cedraz (PFL) Femando Ferro (PT)
Carlos Alberto (PSDB) Simara Ellery (PMDB)
Cunha Bueno (PPB)

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Serviço de Comissões Especiais-Anexo I, Sala 169-B
Telefones: 318-706117062

COMISSÃO EXTERNA

DESTINADA A ACOMPANHAR OS PROCEDI
MENTOS RELATIVOS À DEMARCAÇÃO DAS

TERRAS INDíGENAS E ÀS QUESTÕES
DECORRENTES DESTE PROCESSO

Bloco PUDB, PSD, 'PSL

·PSDB

'Tltulares

PFL

Confúcio Moura
José Priante

Francisco Rodrigues
Vic Pires Franco

Salomão Cruz (PSDB)
Samey Filho (PFL)

Sebastião Madeira (PSDB)
Siles Brasileiro (PMDB)

secretário: Mário Drausio Coutinho
Local: servo Com. EspeciáiS, Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-7066/7067

Coordenador: Samey Filho (PFL)

Benedito Guimarães (PPB)
Carlos Airton (PPB)
Davi Alves Silva (PPB)
Gilney Viana (PT)

Secretária: Edla Calheiros Bispo
Serviço de Comissões Especiais - Anexo 11, s8Ia 169-B
Telefones: 318-706217061

TItulares

Antônio Brasil (PMDB)
Jair BoIsonaro (PPB)
Haroldo S8bó1a (PT)
João Fassarella (P1)

Suplentes

Miro Teixeira (PDT)
Belém (PFL)

Socorro Gomes (PCdoB)
Tuga Angerami (PSDB)



Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Federal
Via N-2, Unidade de Apoio 111. Praça dos Três Poderes. CEP 70165-900. Brasília, DF.

CO/ROM Legislação Brasileira
1997

Quarta edição

Co-edição SDINF/SSANUPRODASEN-

• Todas as nonnas de hierarquia superior a decreto-executivo editadas en~re o
ano de 1946 e 31 de janeiro de 1997.

• Para cada norma apresentada, é fornecida a lista de normas editadas
posteriormente a ela e que a alteic:1ram.

• Os textos integrais das normas editadas a partir de 1987 passaram a estar
disponíveis nesta edição.

• As demais normas são apresentadas em documentos-resumo, acompanhadas
de informações s.uficientes para que seja localizado o documento em uma coleção
de leis. .

• Esta quarta edição do CD-ROM Legislação Brasileira ainda inclui o banco de
dados BBD (Biblioteca Brasileira de Direito), composto do acervo de informações
jurídicas descritivas (doutrina) originadas das coleções de 17 bibliotecas que
participam da Rede 8ABI de Bibliotecas.

Valor Unitário: R$' 65,00 (sessenta e cinco reais).
Despesas Postais: R$ 5,00 (cinco reais) para cada CO.

O pedido deverá ser acompanhado de original do recibo de depósito a crédito
do FUNDA8EN, Caixa Econômica Federal, Agência 0005, conta ng 950.056-8,
operação 006.

Preencha o cupom abaixo e envie-nos hoje mesmo,
Cl juntamente com o original do recibo de depósito.IL~~~~ _

--Solicite nosso catálogo pelos telefones: (061) 311-3575, 311-3576 e 311-3579.
Fax: (061) 3114258. E-Mail: ssetec@admass.senado.gov.br



SENADO
FEDERAL

SECRETARIA
ESPECIAL
DE EDITORAÇÃO
E PUBLlCAÇOES

EDiÇÃO DE HOJE: 160 PÁGINAS


