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são de Trabalho, de Administração e Serviço Pú- normas às Disposições Constitucionais Gerais e
blico, o Sr. Deputado SANDRO MABEL. 08347 estabelece normas de transição............................ 08351

Usou da palavra para proferir parecer às PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
emendas de Plenário, em substituição à Comis- de requerimento de retirada da pauta da Propos-
são ele Constituição e Justiça e de Redação, o ta de Emenda à Constituição na 173-B, de 1995. . 08352
Sr. Deputado ELlSEU PADILHA........................... 08347 Usaram da palavra para orientação das

Usou da palavra para proferir parecer às respectivas bancadas os Srs. Deputados INO-
emendas de Plenário, em substituição à Comis- CÊNCIO OLIVEIRA, MARCONI PERILLO, MAR-
são de Rnanças e Tributação, o Sr. Deputado CELO DÉDA, WAGNER ROSSI, ALEXANDRE
SALVADOR ZIMBALDI. 08347 CARDOSO, ODELMO LEÃO, ARLINDO VAR-

Usou da palavra para encaminhamento de GAS, BENITO GAMA. 08352
votação o Sr. Deputado LUIZ EDUARDO GREE- MARCELO DÉDA (Pela ordem) - Retirada
NHALGH. 08348 do requerimento em votação. 08353

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa- PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
do SANDRO MABEL. 08348 de requerimento de adiamento; por dez sessões,

PRESIDENTE (Michel Temer) _ Votação da discussão da Proposta de Emenda à Consti-
das Emendas nl's 1, 2 e 3 de Plenário, com pare- tuição na 173-B, de 1995. 08354
cer contrário , 08348 Usaram da palavra para orientação das

respectivas bancadas os Srs. Deputados MAR-
Usaram da palavra para orientação das CELO DÉDA, JOSÉ LOURENÇO, MARCONI

respectivas bancadas os Srs. Deputados INO- -
CÊNCIO OLIVEIRA, SALVADOR ZIMBALDI, PERILLO, WAGNER ROSSI, ODELMO LEAO,
WAGNER ROSSI, BENITO GAMA. 08349 ARLI~DO VARGAS............................................... 08354

PRESIDENTE (Michel Temer) _ Rejeição PRESIDENTE (Michel Temer) - Rejeição
d d 08349 do requerimento..................................................... 08354
as emen as. MARCELO DÉDA (Pela ordem) _ Pedido

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação de verificação de votação. 08354
do projeto, ressalvado o destaque. 08349

PRESIDENTE (Michel Temer) - Deferi-
Usaram da palavra para orientação das t d d"do d rifO - de ta - 08354men o o pe I e ve lCaçao vo çao .

respectivas bancadas os Srs. Deputados INO-
CÊNCIO OLIVEIRA, SALVADOR ZIMBALDI, Usaram da palavra para orientação das res-

pectivas bancadas os Srs. Deputados BENITO
LUIZ EDUARDO GREENHALGH, LUIZ BUAIZ, GAMA, MARCELO DÉDA, INOCÊNCIO OLlVEI-
SANDRO MABEL, WAGNER ROSSI, ARLINDO RA, MARCELO DÉDA, MARCONI PERILLO, AR-
VARGAS, MARCONI PERILLO, ODELMO LEÃO,

Ê LINDO VARGAS, WAGNER ROSSI, ODELMO
INOC NCIO OLIVEIRA......................................... 08350 LEÃO, MARCONI PERILLO, MARCELO DÉDA,

PRESIDENTE (Michel Temer) - Aprovação INOCÊNCIO OLIVEIRA, ALEXANDRE CARDOSO,
do projeto. 08350 ODELMO LEÃO, MARCONI PERILLO, ODELMO

PRESIDENTE (Michel Temer) - Destaque LEÃO, INOCÊNCIO OLIVEIRA, WAGNER ROSSI,
para votação em separado do art. Si do projeto... 08350 ARLINDO VARGAS, MARCELO DÉDA, ODELMO

Usaram da palavra para orientação das LEÃO, MARCONI PERILLO. 08354
respectivas barlCadas os Srs. Deputados INO- Usou da palavra pela ordem, para retifica-
CÊNCIO OLIVEIRA, SALVADOR ZIMBALDI, AR- ção de voto, o Sr. Deputado LUIZ MOREIRA. ...... 08355
LINDO VARGAS, WAGNER ROSSI, LUIZ Usaram da palavra para orientação das
BUAIZ, ODELMO LEÃO, LUIZ EDUARDO respectivas bancadas os Srs. Deputados MAR-
GREENHALGH, SANDRO MABEL. 08350 CONI PERILLO, INOCÊNCIO OLIVEIRA, ODEL-

PRESIDENTE (Michel Temer) - Aprovado MO LEÃO, JOANA D'ARC, SIMARA ELLERY,
o dispositivo. Mantido o texto do projeto. 08350 ARLINDO VARGAS, MARCONI PERILLO, LUIZ

PRESIDENTE (Michel Temer) _ Votação e CARLOS HAULY, WAGNER ROSSI, ARLINDO
VARGAS, ODELMO LEÃO, JOANA D'ARC,

aprovação da redação final. 08351 MARCONI PERILLO, INOCÊNCIO OLIVEIRA,
Encaminhamento da matéria à sanção pre- WAGNER ROSSI, ARLINDO VARGAS, MARCO-

sidencial. 08351 NI PERILLO, WAGNER ROSSI, SÉRGIO AROU-
PRESIDENTE (Michel Temer) - Discussão, CA, ODELMO LEÃO, BENITO GAMA, WAGNER

em primeiro tumo, da Proposta de Emenda à ROSSI, MARCONI PERILLO, BENITO GAMA,
Constituição na 173-B, de 1995, que modifICa o MARCONI PERILLO, ODELMO LEÃO, WAG-
Capítulo da Administração Pública, acrescenta NER ROSSI, ODELMO LEÃO............................... 08355
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Usaram da palavra pela ordem, para retifi
cação de voto, os Srs. Deputados NELSON
MARCHEZAN, MÁRCIA MARINHO, JARBAS
LIMA, OSCAR ANDRADE.................................... 08357

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados MAR
CONI PERILLO, WAGNER ROSSI, ARLINDO
VARGAS, SIMARA ELLERY, MARCONI PERIL
LO, AGNELO QUEIROZ, ODELMO LEÃO, WAG
NER ROSSI, BENITO GAMA, INOCÊNCIO OLI
VEIRA, MARCELO DÉPA, SIMARA ELLERY,
ODELMO LEÃO, MARCONI PERILLO. 08357

Usaram da palavra pela ordem, para retifi-
cação de voto, os Srs. Deputados ALDO REBE-
LO, ROBERTO ROCHA. 08357

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados MAR
CONI PERILLO, SANDRO MABEL, MARCONI
PERILLO, SANDRO MABEL, MARCONI PERIL
LO, WAGNER ROSSI, ARLINDO VARGAS,
WOLNEY QUEIROZ, INOCÊNCIO OLIVEIRA. .... 08358

Usou da palavra pela ordem, para retifica-
ção de voto, o Sr. Deputado JOÃO ALMEIDA. ..... 08358

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados SALVA
DOR ZIMBALDI, WAGNER ROSSI, ARLINDO
VARGAS, SANDRO MABEL, MARCONI PERIL-
LO. 08358

Usaram da palavra pela ordem, para retifi-
cação de voto, os Srs. Deputados CARLOS
APOLlNÁRIO, FRANCISCO HORTA..................... 08358

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados MAR-
CONI PERILLO, MARCELO DÉDA. 08358

Usou da palavra pela ordem, para retifica-
ção de voto, o Sr. Deputado ENIO BACCI............ 08358

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados ARLIN
DO VARGAS, WAGNER ROSSI, BENITO
GAMA, WAGNER ROSSI. 08658

Usou da palavra pela ordem, para retifica-
ção de voto, o Sr. Deputado MAURO LOPES. ..... 08359

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados WAG
NER ROSSI, MARCONI PERILLO, ARLINDO
VARGAS, WAGNER ROSSI. 08359

PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra-
mento da votação. 08359

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados FREIRE JÚNIOR,
ESTHER GROSSI, PAULO PAIM, DANILO DE
CASTRO, JOSÉ MAURíCIO, CANDINHO MAT-
TOS, JORGE WILSON, IVAN VALENTE 08359

PRESIDENTE (Michel Temer) - Rejeição
do requerimento. 08360

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados ROBERTO JEF-
FERSON, VILMAR ROCHA. 08364

Usou da palavra para discussão o Sr.
Deputado AGNELO QUEIROZ. 08364

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados EXPEDITO JÚ
NIOR, PAULO BORNHAUSEN, JÚLIO REDEC-
KER........................................................................ 08365

Usou da palavra para discussão o Sr.
Deputado JOSÉ LOURENÇO. 08365

JOSÉ MACHADO (Como Líder) - Indigna
ção da sociedade brasileira diante dos atos de
selvageria praticados por policiais militares pau
listas contra cidadãos inocentes. Compromisso
do Senador Antonio Carlos Magalhães, Presiden
te do Senado Federal, de imediata inclusão na
Ordem do Dia de projeto de lei sobre julgamento
de crimes cometidos por policiais militares contra
civis pela Justiça Comum. Urgente necessidade
de maior empenho da Casa no tratamento perti-
nente aos direitos humanos. 08366

Usaram da palavra para discussão os Srs.
Deputados MARIA LAURA, MARCONI PERILLO,
INÁCIO ARRUDA, GERSON PERES. 08367

MIGUEL ROSSETTO (Pela ordem) - Con
veniência de suspensão da sessão, com a reto
mada da discussão da matéria na próxima ses-
são. 08371

PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - Inexis
tência de amparo regimental para acolhimento do
pedido do Deputado Miguel Rossetto. 08371

CHICO VIGILANTE - Questão de ordem
sobre inexistência de quorum regimental para
prosseguimento da sessão.................................... 08371

PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - Respos-
ta à questão de ordem do Deputado Chico Vigi-
lante. 08371

Usaram da palavra para discussão os Srs.
Deputados TELMA DE SOUZA, ARTHUR VIRGí-
LIO, IVAN VALENTE 08372

ARNALDO FARIA DE SÁ (Pela ordem) 
Conveniência do encerramento dos trabalhos
após o uso da palavra pelo Deputado Silvio
Abreu, tendo em vista o esgotamento do horário
destinado à presente sessão................................. 08375

PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - Respos-
ta ao Deputado Amaldo Faria de Sá. Prorrogação
da sessão............................................................... 08375

Usou da palavra para discussão o Sr.
Deputado SILVIO ABREU................................... 08375
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PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - Adia- 3 - PORTARIAS N2s 21 e 22, da Primeira
mento, de ofício, da discussão da matéria. 08376 Secretaria, referentes a credenciamento de enti-

Apresentação de Proposições: NILSON dades de classe. 08423
GIBSON, ENIO BACCI, GERALDO PASTANA, COMISSÕES
ROGÉRIO SILVA, ROGÉRIO SILVA E OUTROS, 4 - DISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS
SALOMÃO CRUZ, SILVIO PESSOA E OUTROS, a) Comissão de Agricultura e Política Rural,
NILTON BAIANO, TILDEN SANTIAGO, SANDRA 022, de 1~4-97...................................................... 08423
STARLlNG, GONZAGA PATRIOTA, PEDRO
WILSON, JOVAIR ARANTES, VICENTE CAS- b) Comissão de Economia, Indústria e Co-
ClONE, TELMA DE SOUZA.................................. 08376 mércio, 02 3, em 12 -4-97. 08424

VII- Encerramento c) Comissão de Trabalho, de Administra-
ção e Serviço Público, nl's 1, 2 e 3, em 12 -4-97... 08424

2 - ATOS DO PRESIDENTE 5 _ REDISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS
a) Exoneração: Alfredo Ulysses Paranhos, a) Comissão de Ecooomia, Indústria e Co-

Carlos Fiuza, Francisco Mozenito Soares Pedro-
za, José Seabra Neto, Maria Leõnia Cavalcante mércio, 02 3, em 12 -4-97. 08427

Pinheiro.................................................................. 08422 b) Comissão de Finanças e Tribotação, 02
b) Nomeação: Eliete Maria Melo de Araújo, 3, em 1.2 -4-97. 08428

Hilton Foresti, Maria Letícia Lima de Vasconce- 6 - MESA
los, Solange Cristina Falcão Vieira, Vilda Silva de 7 - LíDERES E VICE-ÚDERES
Barbosa. 08422 8 - COMISSÕES

Ata da 31â Sessão, 12 de abril de 1997
Presidência dos Srs.: Michel Temer, Presidente, Ubiratan Aguiar,

12 Secretário, Paulo Paim, 3l Secretário.
ÀS 14 HORAS COMPARECEM OS SENHO- corro Gomes - Bloco - PCdoB; Vic Pires Franco -

RES: PFL.

Michel Temer
Heráclito Fortes
Ubiratan Aguiar
Paulo Paim
José Maurício
Luciano Castro

Roraima

Francisco Rodrigues - PFL; Luís Barbosa 
PPB.

Amapá

Antonio Feijão - PSDB; Eraldo Trindade 
PPB; Fátima Pelaes - PSDB; Sérgio Barcellos 
PFL; Valdenor Guedes - PPB.

Pará

Anivaldo Vale - PSDB; Antônio Brasil- Bloco 
PMDB; Geraldo Pastana - Bloco - PT; Gerson Pe
res - PPB; Hilário Coimbra - PSDB; José Priante 
Bloco - PMDB; Mário Martins - Bloco - PMDB; Ni
cias Ribeiro - PSDB; Paulo Rocha - Bloco - PT; So-

Amazonas

Alzira Ewerton - PSDB; AtiJa Uns - PFL; Cláu
dio Chaves ~ PFL; Euler Ribeiro - PFL; Luiz Fernan
do - PSDB; Paudemey Avelino - S/P.

Rondônia

Confúcio Moura - Bloco - PMDB; Eurípedes
Miranda - Bloco - PDT; Expedito Júnior - PL; Oscar
Andrade - Bloco - PMDB.

Acre

Célia Mendes - PFL; Regina Uno - Bloco 
PMDB.

Tocantins

• Antônio Jorge - PPB; Darcy Coelho - PPB;
Freire Júnior - Bloco - PMDB; João Ribeiro - PPB;
Udson Bandeira - Bloco - PMDB.

Maranhão

Alberico Filho - Bloco - PMDB; Antonio Joa
quim Araujo - PFL; Costa Ferreira - PFL; Magno
Bacelar - PFL; Marcia Marinho - PSDB; Neiva Mo-



Rio de Janeiro

Alexandre Cardoso - PSB; Alexandre Santos 
PSDB; Arolde de Oliveira - PFL; Candinho Matos 
PSDB; Fernando Gonçalves - PTB; Flávio Palmier
da Veiga - PSDB; Jorge Wilson - PPB; José Carlos
Coutinho - PFL; Laprovita Vieira - PPB; Milton Te
mer - Bloco - PT; Moreira Franco - Bloco - PMDB;
Noel de Oliveira - Bloco - PMDB; Osmar Leitão 
PPB; Paulo Feijó - PSDB; Ronaldo Santos - PSDB;
Simão Sessim - PSDB.

São Paulo

Ademar de Barros Filho - PPB; Alberto Gold
man ..:. Bloco - PMDB; Aldo Rebelo - Bloco 
PCdoB; Almiro Affonso - PSDB; Antonio Carlos
Pannunzio - PSDB; Arlindo Chinaglia - Bloco - PT;
Arnaldo Madeira - PSDB; Ary Kara - Bloco - PMDB;
Carlos Apolinário - Bloco - PMDB; Corauci Sobrinho
- PFL; Cunha Lima - PPB; De Velasco - Bloco 
PSD; Delfim Netto - PPB; Duílio Pisaneschi - PTB;
Femando Zuppo - Bloco - PDT; Hélio Bicudo - Blo
co - PT; Ivan Valente - Bloco - PT; Jair Meneguelli
- Bloco - PT; José Coimbra - PTB; José Genoíno -

Ademir Lucas - PSDB; Aécio Neves - PSDB;
Oanilo de Castro - PSDB; Elias Murad - PSDB; EIi
seu Resende - PFL; Hugo Rodrigues da Cunha 
PFL; Israel Pinheiro - PTB; João Fassarella - Bloco
- PT; João Magalhães - Bloco - PMDB; José Re
zende - PPB; José Santana de Vasconcellos - PFL;
Lael Varella - PFL; Mareio Reinaldo Moreira - PPB;
Nareio Rodrigues - PSDB; Neif Jabur - PPB; Octa
vio Elisio - PSDB; Odelrno Leão - PPB; Paulo Hes
lander - PTB; Roberto Brant - PSDB; Romel Anízio
- PPB; Sandra Starling - Bloco - PT; Sérgio Miran
da - Bloco - PCdoB; Tilden Santiago - Bloco - PT;
zaire Rezende - Bloco - PMDB.

Espírito Santo

Adelson Salvador - Bloco - PMDB; João Coser
- Bloco - PT; Luiz Buaiz - PL; Nilton Baiano - PPB;
Rita Camata - Bloco - PMDB; Roberto Valadão 
Bloco - PMDB.

Ceará

Alagoas

Afbérico Cordeiro - PTB; Benedito de Lira 
PFL; Ceci Cunha - PSDB; Moacyr Andrade - PPB.

sergipe

Carlos Magno - PFL; Marcelo Deda - Bloco 
PT; Pedro Valadares - PSB.

Bahia

Aroldo Cedraz - PFL; Benito Gama - PFL;
Cláudio Cajado - PFL; Colbert Martins - Bloco 
PMDB; Coriolano Sales - Bloco - PDT; Domingos
Leonelli - PSDB; Felix Mendonça - PTB; Geddel
Vieira Lima - PTB; Haroldo Lima - Bloco - PCdoB;
Jaques Wagner - Bloco - PT; João Almeida - Bloco
- PMDB; João Leão - PSDB; José Carlos Aleluia -

Piauí

Ari Magalhães - PPB; B. Sá - PSDB; Ciro No
gueira - PFL; Felipe Mendes - PPB; Júlio César 
PFL; Mussa Dames - PFL.

Rio Grande do Norte

Henrique Eduardo Alves - Bloco - PMDB; Ibe
rê Ferreira - PFL; João Faustino - PSDB.

Paraíba

Adauto Pereira - PFL; Álvaro Gaudêncio Neto
- PFL; Armando Abnio - Bloco - PMDB; Enivaldo
Ribeiro - PPB; Ivandro Cunha Uma - Bloco 
PMDB; José Luiz Clerot - Bloco - PMDB; Ricardo
Rique - Bloco - PMDB; Wilson Braga - PSDB.

Pernambuco

Ademir Cunha - PFL; Fernando Ferro - Bloco
- PT; Humberto Costa - Bloco - PT; Inocêncio Oli
veira - PFL; José Jorge - PFL; Luiz Piauhylino 
PSDB; Mendonça Filho - PFL; Nilson Gibson - PSB;
Sérgio Guerra - PSB; Sílvio Pessoa - Bloco 
PMDB; Vicente André Gomes - PSB; Wolney Quei
roz - Bloco - PDT.

Aníbal Gomes - Bloco - PMDB; Edson Queiroz
- PPB; Edson Silva - PSDB; Firmo de Castro 
PSDB; Gonzaga Mota - Bloco - PMDB; Inácio Arru
da - Bloco - PCdoB; José Pimentel - Bloco - PT;
Leônidas Cristino - PSDB; Raimundo Gomes de
Matos - PSDB; Roberto Pessoa - PFL; Rommel Fei
jó-"PSDB.
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reira - Bloco - PDT; Pedro Novais - Bloco - PMDB; PFL; José Rocha - PFL; Leur Lomanto - PFL; Luís
Roberto Rocha - PSDB; Sebastião Madeira - Eduardo - PFL; Luiz Alberto - Bloco - PT; Luiz Bra-
PSDB. ga - PFL; Luiz Moreira - PFL; Manoel Castro - PFL;

Mário Negrornonte - PSDB; Nestor Duarte - Bloco 
PMDB; Pedro lrujó - Bloco - PMDB; Roberto Santos
- PSDB; Roland Lavigne - PFL; Sérgio Carneiro 
Bloco - PDT; Simara Ellery - Bloco - PMDB; Ursici
no Queiroz - PFL; Walter Pinheiro - Bloco - PT.

Minas Gerais



11- LEITURA DA ATA

O SR. CORIOLANO SALES, servindo como 22
Secretário, procede à leitura da ata da sessão ante
cedente, a qual é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - Passa-se
à leitura do expediente.

1- ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - A lista de
presença registra o comparecimento de 266 Senho
res Deputados.

Está aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus e em nome do povo

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

sessão anterior.
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Bloco - PT; José Machado - Bloco - PT; José Pinot- - PMDB; Gennano Rigotto - Bloco - PMDB; Ivo
ti - Bloco - PMDB; Jurandyr Paixão - Bloco - Mainardi - Bloco - PMDB; Miguel Rosetto - Bloco -
PMDB; Luiz Eduardo Greenhalgh - Bloco - PT; Luiz PT; Nelson Marchezan - PSDB; Odacir Klein - Blo-
Máximo - P8DB; Maluly Netto - PFL; Salvador Zim- co - PMDB; Osvaldo Biolchi - PTB; Wilson Cignach,
baldi - PSDB; Sílvio Torres - PSDB; Teima de Sou- - Bloco - PMDB; Veda Crusius - PSDB.
za - Bloco - PT; Vadão Gomes - PPB; Valdemar
Costa Neto - PL; Wagner Rossi - Bloco - PMDB.

Mato Grosso

Gilney Viana - Bloco - PT; Osvaldo Soler 
PSDB; Pedro Hemy - PSDB; Rodrigues Palma 
PTB; Rogério Silva - PFL; Tetê Bezerra - Bloco
PMDB; Welinton Fagundes - PL.

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - BLoco - PCdoB; Benedito
Domingos - PPB; Chico Vigilante - Bloco - PT; Jo
fran Frejat - PPB; Osório Adriano - PFL.

Goiás

Aldo Arantes - Bloco - PCdoB; Barbosa Neto
Bloco -'PMDB; João Natal - Bloco - PMDB; Lidia.
Quinan - Bloco - PMDB; Orcino Gonçalves - Bloco
- PMDB; Sandro Mabel- Bloco - PMDB; Vilmar Ro
cha-PFL.

Mato Grosso do Sul

Marçal Filho - Bloco - PMDB; Saulo Queiroz 
PFL.

Paraná

Abelardo Lupion - PFL; Alexandre Ceranto 
PFL; Antonio Ueno - PFL; Basílio Villani - PSDB;
Dilceu Sperafico - PPB; Djalma de Almeida César 
Bloco - PMDB; José Borba - PTB; José Janene 
PPB; Luciano Pizzatto - PFL; Maurício Requião 
Bloco - PMDB; Max Rosenmann - Bloco - PMDB;
Moacir Micheletto - Bloco - PMDB; Nedson Miche
letti - Bloco - PT; Nelson Meurer - PPB; Odílio Bal
binotti - PSDB; Paulo Bernardo - Bloco - PT; Paulo
Cordeiro - PTB; Ricardo Barros - PPB; Ricardo Go
myde - Bloco - PCdoS.

Santa Catarina

Edinho Bez - Bloco - PMDB; Hugo Biehl 
PPB; João Pizzolatti - PPB; José Carlos Vieira 
PFL; Mário Cavalazzi - PPB; Milton Mendes - Bloco
- PT; Paulo Bomhausen - PFL; Paulo Gouvêa 
PFL; Serafim Venzon - Bloco - PDT; Valdir Colatto
- Bloco - PMDS.

Rio Grande do Sul

Adroaldo Streck - PSDB; Airton Dipp - Bloco 
PDT; Augusto Nardes - PPB; Eliseu Padilha - Bloco

11I- EXPEDIENTE

Não há expediente a ser lido.

IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Deputado Lael Varella.
O SR. LAEL VARELLA (PFL - MG. Pronuncia

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr% e Srs.
Deputados, quero parabenizar o movimento ·0
Amanhã de Nossos Filhos· pelo êxito de mais urna
campanha a favor dos valores cristãos da família
brasileira.

A campanha exitosa levada a cabo desta vez
tratou ele impedir - e de fato impediu - a exibição de
alguns capítulos da novela Xica da Silva, que se
riam exibidas pela TV Manchete em que atrizes rep
resentariam freiras taradas e loucas por sexo.

Abrangendo duas frentes, a campanha interpôs
ação junto ao Ministério Público Estadual do Estado
do Rio ele Janeiro bem como junto ao Ministério PÚ
blico Federal, em Brasília, além de solicitar ao seu
público participante esparso em mais de 3 mil cida
des brasileiras que impedisse àquela Telemissora de
poupar tamanho achincalhe ao nosso espírito cris
tão. Aliás, tal pedido foi estendido igualmente aos
patrocinadores da referida novela.

Pelo que pude acompanhar, a resposta do pú
blico foi imediata. Sentindo-se ferido nos valores
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mais fortes de sua religiosidade. choveram telefone- Esse Conselho tem em sua composição o Se-
mas e fax nos escritórios da TV Manchete e das cretário de Cidadania e Justiça, Adalberto Targino; o
empresas patrocinadoras. Juiz das execuções penais, Hitler Cantalice, o Pro-

Também desta tribuna manifestamos o nosso motor Nilo Siqueira e o Coordenador do Sistema Pe-
repúdio e pedido de providências de nossas autori- nitenciário, Cel. Deuslírio Pires de Lacerda.
dades diante de acinte tão desavergonhado, justa- Essa homenagem foi justificada em função da
mente nos dias em que comemorávamos a Semana eficiente administração empreendida atualmente no
Santa. periódico, notadamente a do Diretor Superintenden-

A decisão judicial veio logo. A Juíza Katya Ma- te, o jomalista Marcondes Brito, além das figuras no-
ria Monnerat Moniz de Aragão Dáquer concedeu Ii- táveis dos jornalistas Agnaldo Almeida, Genésio
minar contra a TV Manchete, vetando a veiculação, Souza, João Manoel de Carvalho, Paulo Santos,
pela emissora, das anunciadas cenas em que atrizes Joanildo Mendes e Gisa Veiga.
representariam freiras taradas e loucas por sexo. A Paraíba conhece todos esses profissionais e

Tal medida havia sido solicitada pela Promoto- sabe muito bem que todos estão comprometidos e
ra Maria da Conceição Nogueira da Silva, do Minis- preocupados com o interesse público e com a exis-
tério Público do Estado do Rio de Janeiro, atenden- tência de um jornalismo sério e independente.
do representação encaminhada no último dia 20 pela Diante desse fato em tela, a classe política pa-
campanha ·0 Amanhã de Nossos Filhos·, da TFP. raibana tem a obrigação de associar-se a essa ho-

Em declarações à imprensa, Ruy Coelho Maia menagem, porque o jomal O Norte faz parte da his-
- coordenador da campanha - informou ter recebido tória da Paraíba.
carta da Rede Manchete, na qual seu Presidente,
Pedro Jack Kapeller, confirmava a decisão de não Sr. Presidente, peço a V. E~ que meu pronun-
transmitir as cenas impugnadas pela população ca- ciamento seja divulgado nos órgãos competentes da
tólica brasileira. Casa.

Maya assinalou: ·Tenho informações seguras O SR. ROLAND LAVIGNE (PFL - BA. Pronun-
de que pelo menos dois patrocinadores, a Sadia e a cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr-'s e Srs.
Nestlé manifestaram à TV Manchete sua não con- Deputados, além da política de fechamento indiscri-
cordância com a veiculação das cenas anunciadas·. minado de agências e centro de informática por todo
Ressaltou ainda que antes mesmo da decisão judi- País, o Banco do Brasil realiza uma política de extor-
cial, a TV Manchete já havia anunciado que não são de ,prefeituras, cobrando elevadas taxas para a
mais levaria ao ar as referidas cenas. manutenção da agências nos Municípios. Cito como

Sr. Presidente, esta é uma boa notícia de Pás- exemplo os Municípios de Santiro Dias e Biritinga
coa. Nosso povo vem demonstrando maturidade ao que pagam respectivamente 5 e 3 mil reais por mês
saber utilizar-se de suas prerrogativas, asseguradas para a manutenção da agência.
pelo nosso regime, para reagir diante de pessoas ou Além disso, diversos sindicatos, nesses Muni-
instituições inescrupulosas em vilipendiar a socieda- cípios estão cobrando taxa de 3 reais dos aposenta-
de brasileira com certos programas demolidores dos dos, dinheiro este destinado a agências, descontado
valores morais e religiosos da civilização cristã. do mísero salário dos aposentados. Quero na opor-

Sr. Presidente, peço a V. E~ que autorize a di- tunidade denunciar esta crueldade com os mais po-
vulgação do meu pronunciamento nos órgãos com- bres Municípios brasileiros, que precisa ser revista
petentes da Casa. pelo Banco do Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - V. E~ Sr. Presidente, peço a V.~ que meu pronun-
será atendido. ciamento seja divulgado pelo programa A Voz do

Brasil.
O SR. ARMANDO ABíLIO (BlocoIPDMB - PB.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Era o que tinha a dizer.
Sr!s e Srs. Deputados, o Conselho de Coordenação O SR. ROBERTO PAULlNO (BlocoIPMDB -
Penitenciária da Paraíba aprovou por unanimidade o PB. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, con-
voto de congratulações e louvor ao jornal O Norte, gratulo-me com o Governo Federal por atender aos
pela conquista de mais um Troféu Deusa da Fortu- apelos dos Prefeitos brasileiros e parcelar as dívidas
na, de âmbito nacional, conferido pela Confederação com o INSS em até vinte anos, em percentuais de
Nacional dos Lojistas, pelo terceiro ano consecutivo. 3,6 e 9%.
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Registro também o grande trabalho do colega levar pelo invólucro que determinados políticos apre-
Welson Gasparini em defesa dos Municípios brasilei- sentam, como aconteceu com Collor e, muito prova-
ros. velmente, com Pitta. ·Passar o Brasil a limpo· é uma

O SR. JOSÉ GENOíNO (Bloco/PT - SP. Pro- atitude que depende também do eleitorado.
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, sr§s e Em terceiro lugar, é preciso refletir sobre o pa-
Srs. Deputados, todos os momentos significativos pel da imprensa. Não há dúvidas de que a imprensa
nas histórias dos povos, sejam eles positivos ou ne- cumpriu um papel decisivo no impeachment de Col-
gativos, deveriam servir para firmar determinadas Ii- lor. Mas ela parece ainda tímida em publicitar a vida
ções, para sedimentar determinados avanços na cu1- pública dos candidatos a cargos políticos. Não se
tura, nas práticas e nos costumes políticos e para trata de vasculhar picuinhas privadas, mas de expor
aperfeiçoar as instituições. Infelizmente, nem sem- ao eleitorado os fatos, os atos e os comportamentos
pre é assim. Os fatos recentes das CPls do caso dos candidatos em suas funções públicas ou parti-
PC-Collor e do Orçamento não produziram o impac- dárias. A atitude do Jornal da Tarde, inclusive, foi
to necessário capaz de evitar o escândalo dos pre- mal compreendida por boa parte do eleitorado e da
catórios. Cidadãos de Estados e Municípios passam própria imprensa quando, na última campanha, indi-
pelo constrangimento e pela frustração de verem os cou que Pitta poderia ter desfalcado o Município
seus governantes envolvidos em novas falcatruas. através de atos administrativos. A imprensa tem

O caso de São Paulo merece atenção especial. enorme credibilidade. Por isso, sua responsabilidade
Não se trata apenas de exigir a punição dos culpa- não deve ser menor. Se ela cumpre uma função pra-
dos, inclusive com a perda de mandatos e futuras ponderante na formação e informação da opinião pú-
inelegibilidades. O caso é exemplar porque fornece blica tem o dever de informar o eleitor, sem partida-
elementos de estudo certos comportamentos políti- rismo, sobre as qualidades e os defeitos políticos
coso O Governo Pitta mal começou e está totalmente dos candidatos. Outra questão merece ser ainda ob-
paralisado. Se o seu titular permanecer no cargo jeto de reflexão. Pitta, a exemplo do ex-Governador
será marcado até o fim por suspeições de natureza Fleury, foi um candidato sem tradição política, seja
moral e não terá força para viabilizar determinados na direção de partido político, seja em cargos eleti-
projetos. Será prisioneiro dos Vereadores e de inte- vos. Nas democracias consolidadas, dificilmente
resses que lhe salvaram a pele frente à ameaça de uma pessoa nessas condições, mesmo que tenha
uma CPI municipal. .Quem perde com isso é a popu- sido um burocrata eficiente, chega a se alçar a can-
lação e a cidade como um todo. Pesquisas veicula- didatura a cargos tão importantes. O próprio partido
das pela imprensa indicam que não só a maioria dos impediria essa possibilidade. Aqui, na verdade, lída-
paulistanos acredita no envolvimento de Pitta e Ma- res caudilhescos impõem candidatos como prepos-
luf, mas que mais de 60% do eleitorado do Prefeito tos seus. Candidatos sem tradição, sem dominar a
acreditam na sua culpabilidade. Um governante sem arte do jogo político, que são apresentados como
credibilidade representa uma condição de ingoverna- novidades mágicas para os eleitores. A boa política
bilidade. democrática recomenda que os candidatos a cargos

Esta situação desagradável leva a três tipos de importantes sejam pessoas :experimentadas na vida
questões. Primeiro, políticos e candidatos com histó- política, conhecidas da opinião pública.
ricos públicos honestos não conseguiram se viabili- A fragilidade dos partidos no Brasil é uma das
zar enquanto alternativas na campanha municipal. armas que os políticos espertalhões usam para en-
Isto mostra que o candidato-mercadoria, o candida- ganar o povo. A história eleitoral das democracias
to-marketing, tende a ganhar terreno nas disputas mostra que, de fato, o povo, às vezes, se deixa en-
eleitorais sobre candidatos que centram sua propa- ganar. Mas não menos vezes mostra, também, que
ganda e programa em assuntos mais reais da socie- o povo sabe aprender com os seus desacertos. Es-
dade.Segundo, a maioria do eleitorado, mesmo in- pera-se que aprenda desta vez. A corrupção, além
formada da suspeitas que pesavam sobre Pitta pre- de ser reprovável moralmente, é exemplo de ineficá-
feriu sufragá-lo. Normalmente os políticos são cobra- cia governamental, representa o desperdício de
dos pelos eleitores. Agora chegou a vez de cobrar bens públicos em favor de setores privados.
uma atitude mais consciente do eleitorado. Os políti- Sr. Presidente, solicito a V. EX- que autorize a
cos, mal ou bem, cumpriram seu dever com as CPls. transcrição nos Anais da Casa, do artigo de Luís
Chamaram a atenção sobre determinadas praticas Nassif, intitulado ·Os Engodos de Maluf·, em respos-
inconvenientes. Mesmo assim, o eleitorado se deixa ta a uma entrevista publicada na Folha de S.Paulo.
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Não é tudo mas não é pouco. A trama dos pre
catórios não vai ser deslindada a toques de mágica,
com uma testemunha que aparecerá do nada e dará
todas as provas requeridas. Vai ser montada peça a
peça, com paciência e método, e principalmente não
se caindo no engodo dos envolvidos, de jogar o foco
das investigações para longe de si.

O encontro

O convinte para um encontro reservado foi fei
to pelo próprio Requião a Nahoum, no mesmo dia
em que o banqueiro foi depor na CP\. Nahoum recu
sou, julgando que a CPI já o tinha escolhido para
bode expiatório. Mais tarde, aceitou comparecer se
estivesse presente alguma pessoa sem posição pre
concebida sobre a questão. Convidou-me por razões
óbvias: mesmo não aceitando a tese de sua comple
ta inocência, fui o primeiro a duvidar da história de
que foi o grande articulador da operação.

A Folha foi previamente comunicada do encon
tro. Após a reunião, foi encaminhado ao jornal relató
rio detalhado, com todas as pistas levantadas na
conversa, especialmente entre Nahoum e Requião,
que estão permitindo ao jornal avançar em pautas
relevantes.

O Senado também foi comunicado do encontro
pelo;pSenador Requião, antes e depois de ele ter ocorri
do. Tanto que, depois do encontro, fui convidado por
Requião a entrar na reunião fechada com os senado
res, onde relatou a conversa com Nahoum. Não aceitei
por ter vôo marcado de volta a São Paulo.

O que demonstra que foi um encontro reserva
do, não secreto.

OS ENGODOS DE MALUF

ARTIGO A QUE SE REFERE O ORA- 1) a primeira frente - montagem da operação
DOR técnica - foi toda feita por técnicos da Secretaria das

Finanças de São Paulo, usando telefones da secre
taria e viajando quando deveriam estar trabalhando;

2) todos os contatos com o Banco Central
eram realizados, pelo Sr. Pedro Neiva, funcionário
da prefeitura e ex-colega de mercado tanto do pre
feito Celso Pitta quanto de Fábio Nahoum. E que ti
nha tanta liberdade com o chefe a ponto de oferecer
um carro alugado para ele;

3) a segunda frente terminava em um doleiro, a
Split, com dois negócios explícitos com a prefeitura
de São Paulo. O primeiro, cor;no doleiro da operação
Pau Brasil, esquema de càixinha política do candida
to Paulo Maluf. O segundo, como -fornecedor de
equipamentos, em uma licitação onde a prefeitura foi
acusada de beneficiá-lo.

Luís Nassif

Em sua entrevista a correspondentes brasilei
ros em Paris, com a esperteza que lhe é peculiar, o
ex-prefeito de São Paulo, Paulo Maluf, tenta passar
duas mentiras e um engodo.

A primeira mentira, a de que eu teria afirmado
que ele, Maluf, pagou despesas pessoais de Wagner
Ramos. Quem afirmou foi o banqueiro Fábio Na
houm, a partir de conversas com o próprio Ramos.

A segunda, a de que Nahoum desmentiu a co
luna. A nota de Nahoum desmentiu versões do en
contro publicadas por outros órgãos de imprensa,
não pela coluna.

O engodo é pensar que vai me constranger
com uma ameaça de processo conduzido pelo advo
gado Saulo Ramos.

Por que centrou fogo na coluna? Porque, des
de o começo, não aceitei a tese da meia pizza, de
que um esquema que movimentou bilhões de dóla
res, se prevaleceu da situação de penúria de Esta
dos quebrados e envolveu duas das mais poderosas
instituições da república - o Senado e o Banco Cen
trai - tenha sido montado por um banco insignifican
te, com capital de apenas US$6 milhões, e um grupo
de funcionários de carreira da Prefeitura de São
Paulo.

Na conversa, testemunhada por quatro pes
soas, Nahoum declarou: 1) Wagner Ramos se van
gloriava com ele de tratar diretamente com Paulo
Maluf das negociações com outros Estados; 2) pelo
que Wagner Ramos dava a entender, Celso Pitta es
taria por fora dessas negociações.

São deduções feitas pela pessoa que estava
na linha de frente das negociações com a prefeitura
paulistana, relatando conversas que teria mantido
com o próprio coordenador da dívida paulista.

As declarações foram reproduzidas com a cau
tela necessária, e são indícios importantes em qual
quer investigação seria a respeito do tema.

Evidências

O esquema dos precatórios consistia de duas
frentes. A primeira, da montagem dos precatórios
nos Estados. A segunda, a negociação dos títulos
no mercado financeiro.

Pelo que foi apurado até agora:
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A propósito: O que Nahoum disse até agora é senvolvimento e capacitação profissional. Logo,
considerado insuficiente pelos senadores, que, se já como um dos principais meios de também concorrer
sabem que ele não é o planejador geral, estão longe para a reabilitação dos internos e sua perfeita reinte-
de acreditar que era um mero corretor ingênuo, se- gração ao convívio social, ressalto a importância da
duzido por um bom e legítimo negócio. criação de fontes de trabalho nas penitenciárias, to-

O SR. IVO MAINARDI (BlocolPMDB - RS. mando-se como exemplo as diversas experiências
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, bem-sucedidas já realizadas no Brasil e no exterior.
SrAs e Srs. Deputados, a Codeplan em parceria com Trata-se, em suma, de questões que exigem o
o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, realizou en- máximo de atenção por parte das entidades gover-
tre setembro e novembro do ano passado uma pes- namentais, às quais compete a tarefa de encontrar
quisa destinada a traçar o perfil dos condenados da as soluções capazes de deter o círculo vicioso da
penitenciária da Papuda, no Distrito Federal, forne- violência e permitir a construção de uma sociedade
cendo, assim, subsídios para futuras ações do Go- mais justa e humana.
vemo e melhorias no sistema carcerário. Era o que tinha a dizer.

De acordo com a referida pesquisa, de um con- O SR. MIGUEL ROSSETTO (PT-RS. Pronun-
tingente de 1.584 internos, 94% são homens, 75% cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sris e Srs.
se consideram negros ou pardos, 64% estão na fai- Deputados, hoje pela manhã, o povo gaúcho foi in-
xa dos 20 aos 30 anos de idade e apenas 14% ultra- formado, através dos Deputados Estaduais do PT,
passaram o 12 grau. Somente quatro presos têm que o Governador do Estado Sr. Antônio Britto, re-
curso superior. passou, para a empresa General Motors, a quantia

Quanto ao item salário, 73% recebiam até cin- de R$ 253.296.000,00, resultado de um acordo, nun-
co salários mínimos antes de serem presos, 43% ga- ca esclarecido, para atrair a empresa para o Estado.
nhavam até dois salários mínimos e apenas 5% re- Na verdade, frente ao que hoje se anuncia, de atrair
cabiam mas de dez salários mínimos. Assinalar os o Estado para a empresa, transfere-se de forma ina-
desdobramentos do problema do menor abandona- ceitável, recursos públicos para uma empresa priva-
do e carente, mais da metade dos entrevistados dis- da, além de um pacote de medidas que estabelecem
saram que cometeram alguma infração quando eram um grau de renúncia fiscal nunca visto. Ao mesmo
menores. Oitenta e oito internos (6%) cometeram tempo, este mesmo Governo anuncia atraso no pa-
homicídio antes de completar 18 anos. gamento dos salários dos servidores, descumpre a

política salarial, não paga os precatórios. Saibam,
A pesquisa, que renuncia ainda dados sobre V.Ex!s que o valor repassado, na moita, representa

uso de drogas, consumo de bebidas alcoólicas, via- o equivalente a uma folha de salários, mais do que o
Iência em reformatórios, religião, AIDS etc, tem a Governo gastou em saúde publica em 1996, quase o
preocupação também de mostrar a visão dos presi- dobro do investimento do Governo em 1996. No
diários sobre sua própria situação. Verificou-se, en- momento em que discutimos a reforma administrati-
tão, que nove entre dez presos se consideram pre- va, que na realidade representa tão-somente a pos-
parados para viver do próprio trabalho, sendo que sibilidade de demitir servidores e destruir o serviço
metade acredita ser impossível voltar a cometer ou- público; no momento em que se utiliza o argumento
tros delitos depois do cumprimento da pena. Princi- de que só com demissões se resolverá a crise fiscal
palmente vale acentuar que eles conservam sua es- da União, dos Estados e Municípios, fatos como
perança o futuro ainda que 80% dos entrevistados ti- esse, aqui denunciados, nos mostram que de fato a
nham concordado com a afirmação de que no Brasil crise fiscal vem sendo alimentada de forma absolu-
só os pobres e os negros vão para a cadeia. tamente irresponsável por essa política de renúncia

No meu entender, diante da realidade observa- fiscal, estimuladas por essa política suicida de dispu-
da tanto na Papuda quanto nos demais presos do ta entre Estados - a chamada guerra fiscal. Estados
País, cumpre, realmente, prestar maior ênfase à for- endividados, juros criminosos, renúncia fiscal, reces-
mação do indivíduo, ao papel a ser desempenhado são econômica. Alguém imagina que esses proble-
pela educação, bem como privilegiar a ocupação re- mas serão resolvidos com a demissão de servido-
guiar no trabalho, de tal forma que, entre outras me- res? A manutenção dessas políticas seguramente
didas, há que se estimular a geração de empregos, representam o caminho mais rápido para a destrui-
amparados pelas devidas garantias, inclusive com a ção do Estado e para o agravamento da miséria e
existência de condições efetivas para o amplo de- sofrimento do nosso povo. Estamos convencidos de



Abril de 1997 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 2 08293

que devemos recusar essas políticas. Buscar investi- Rio de Janeiro, 31 de março de 1997
mentos através dessas brutais e escandalosas transfe- E celent'ls' S h
rê ' do d' h' 'bl' t é d •. fis x slmo en ornclas In elro pu !CO e a rav s e renuncias - Dr Femand H . C d, . nt - rt de . o ennque ar oso
caIS glga ~s, sao capazes no cu o p~o se Presidente da República
mostrarem efiCientes e até mesmo garantirem man-
chetes em jomais para Govemadores e bons recursos Os cidadãos brasileiros abaixo assinados vêm
para agências de publicidade, mas são absolutarrlente a V. ExJ. solicitar uma audiência para tratar de as-
incapazes de assegurar um desenvoMmento econômi- sunto da mais alta relevância para a Nação: a pro-
co e social para o nosso Estado e para o País. Diante posta de venda - com provável desnacionalização e
disso, nossa bancada já recorreu ao Ministério Público posterior desmembramento - da Companhia Vale do
para investigar a legalidade desse repasse, bem como Rio Doce (CVRD).
solicitou auditoria especial do Tribunal de Contas sobre A Vale honra a Nação brasileira.
essa operação. Por fim, Srs. Deputados, são essas as É um conglomerado altamente lucrativo, que
políticas irresponsáveis que alirrlentam e ampliam a não depende de recursos do Tesouro Nacional, for-
crise fiscal, que destroem o Estado, que eliminam as mado por 54 empresas (próprias, controladas ou co-
possibilidades de investimento do setor público. Que ligadas), quase todas de grande porte, que intera-
esta denúncia e esses fatos ajudem na reflexão e na gem com a agricultura, a indústria, o transporte, o
tomada de posição frente ao debate da reforma admi- comércio exterior e o sistema nacional de pesquisa
nistrativa. científica e tecnológica.

Era o que tinha a dizer. Das dez maiores empresas exportadoras brasi-
O SR. JOÃO FASSARELLA (Bloco/PT-MG. leiras, cinco pertencem ao sistema CVRD, líder no

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, solicito mercado mundial de minério de ferro e maior produ-
seja transcrita nos Anais da Casa carta aberta ao tor de alumínio e ouro da América Latina.
Excelentíssimo Sr. Presidente da República, assina- A CVRD recebeu da União, por tempo indeter-
da por Barbosa Lima Sobrinho, Presidente da Asso- minado, concessões que somam hoje 16 milhões de
ciação Brasileira de Imprensa; Sérgio Ferreira, Presi- hectares ou quatro vezes o território do Estado do
dente da SBPC; Dom Luciano Mendes de Alrrleida, Rio de Janeiro, em áreas selecionadas por seu po-
Bispo de Mariana; Emando Uchoa, Presidente do tencial mineral. Parte significativa de tais concessõ-
Conselho Federal da OAB; Raymundo de Oliveira, es concentra-se na Amazônia.
Presidente do Clube de Engenharia; Hermann Bae- A CVRD é quem melhor conhece o nosso sub-
ta, Presidente do Instituto dos Advogados Brasilei- sofo e lida basicamente com recursos não renová-
ros; e Oscar Niemeyer. veis. Tem direitos minerários sobre reservas com-

A carta solicita que o Presidente da República provadas de 41 bilhões de toneladas de minério de
suste o processo de privatização da Companhia ferro, 994 milhões de toneladas de minério de cobre,
Vale do Rio Doce, afirmando ao final: 678 milhões de toneladas de bauxita, 67 milhões de

A realização do leilão de venda e desnacionali- toneladas de ca~Ii~, 72 milhões de ton~ladas de
zação da CVCR é um ato lesivo que não encontra m~npanês, 70 mllhoes de tonel~das d~ ~quel, 122
paralelo na história brasileira.. Se isso vier a aconte- milhões de t?neladas d~ ~OtáSSIO, 9 mllhoes d~ ~o-
cer, nosso País estará abrindo mão do seu mais po_ nela~a,:; de ZincO, 1,8 mllha~ d~ tonelada~ de uranlO,
deroso instrumento de participação soberana em um 1 mllhao d~ tonela~as de titánlo, 5~0 ,mil toneladas
sistema internacional altamente competitivo. de tungstêniO, 60 mil toneladas de nlóblo e 563 tone

ladas de ouro.
_ Os cidadãos abaixo assinados so~icitam a su~- A CVRD possui e opera portos de grandes di-

ta9ao desse processo, para ~ue_ a SOCIedade bra~~- mensões, a maior frota de navios graneleiros do
lelra possa fazer uma_reavaha~o madura e eqUlh- mundo e 1.800km das mais modemas ferrovias bra-
brada sobre um tema tao grave. sileiras, por onde trafegam 2 milhões de passagei-

Esta é a conclusão da carta aberta, que solici- ros/ano e 64% da carga transportada por trens em
tamos seja transcrita na íntegra. território brasileiro.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - V.ExA A CVRD dispõe de 580 mil hectares de flores-
será atendido. tas comerciais, replantadas, de onde extrai a maté-

CARTA A QUE SE REFERE O ORA- ria-prima para a produção de 400 mil toneladas/ano
DOR de papel e celulose, em unidades próprias.
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A CVRD tem uma receita bruta anual pa ordem cobre e prata, ainda não completamente dimensio-
de R$5,5 bilhões e aplica até 8% de seu lucro líquido nada.
em programas de alta relevância social para cente- Sr. Presidente,
nas de municípios brasileiros, como saúde pública, Cabe ao Poder Legislativo definir o tamanho do
saneamento básico, preservação do patrimônio his- Estado. Mais de 300 parlamentares, de todos os par-
tórico, criação de distritos industriais, formação pro- tidos, já demonstraram sua apreensão com o pro-
fissional de crianças e jovens, e atividades afins. cesso em curso, tendo solicitado a formação de uma

A CVRD é a maior agência de desenvoMmento Comissão Parlamentar de Inquérito para tratar da
regional em operação no território brasileiro, presente questão. A mesma apreensão é compartilhada por
em nove estados da Federação. É uma das poucas setores expressivos da opinião pública brasileira e
empresas brasileiras que investem recursos signiflCati- suas entidades representativas, atuantes de longa
vos em desenvolvimento científico e tecnológico. É data em todas as causas que dizem respeito ao bem
vasta a sua rede de fornecedores de bens e serviços, comum da Nação.
instalada quase toda em território nacional. O govemo de V. ExA, no entanto, tomou a deci-

Sr. Presidente, são - inaceitável - de tentar impedir, por meio de
Medida Provisória, que tais questões sejam aprecia-

o controle desse patrimônio de inestimável va- das pelo Poder Judiciário em tempo hábil de impedir
lor, construído pelo esforço de brasileiros ao longo o leilão. Tal artifício lembra os atos institucionais da
de 54 anos, não pode ser alienado. No entanto, foi ditadura que V. ExA combateu.
posto à venda pelo Governo de V. ExA, por uma

Sr. Presidente;quantia que equivale a mais ou menos um mês de
juros da dívida intema. A legitimidade dessa decisão A realziação do leilão de venda e desnacionali-
é questionável, pelos evidentes prejuízos que trará zação da CVRD é um ato lesivo que não encontra
ao país. Assunto dessa relevância não constou da paralelo na história brasileira. Se isso vier a aconte-
plataforma eleitoral que conduziu V. Ex- à chefia da cer, nosso país estará abrindo mão de seus mais po-
Nação. deroso instrumento de participação soberana em um

sistema internacional altamente competitivo.
Mas há outros aspectos graves nesse proces- Os cidadãos abaixo assinados solicitam a sus-

so, acumulam-se fortes indícios de irregularidades: tação desse processo, para que a sociedade brasi-
(a) Uma comissão formada por solicitação da leira possa fazer uma reavaliação madura e equili-

Câmara dos Deputados, que reuniu 22 especialistas brada sobre tema tão grave.
ligados a centros de excelência das universidades Na certeza de que seremos recebido por V. Ex-.
brasileiras e a empresas nacionais de consultoria, Atenciosamente, _ Barbosa Lima Sobrinho,
constatou distorções metodológicas que conduziram Presidente da Associação Brasileira de Imprensa,
a grosseira subavaliação do patrimônio da CVRD, Sérgio Ferreira, Presidente da Sociedade Brasileira
trabalho entregue pelo BNDES à corretora norte- para o Progresso da Ciência, Dom Luciano Mendes
amef!cana Merrill Lynch; de Almeida, pela Província Eclesiástica de Mariana,

(b) Investigadores independentes descobriram Ernando Uchoa, Presidente do Conselho Federal
que essa corretora mantém relações de negócios da Ordem dos Advogados do Brasil, Raymundo de
com a minoradora sul-africana Anglo American, prin- Oliveira, Presidente do Clube de Engenharia, Her-
cipal interessada na compra, o que contraria a Lei de mann Baeta, Presidente do Instituto dos Advogados
Licitações (n2 8.666). Tais relações foram confirma- Brasileiros, Oscar Niemeyer, Arquiteto.
das pela nota recentemente enviada pela: Merrill O SR. VÂNIO DOS SANTOS (BlocolPT - se.
Lynch ao BNDES, que resolveu não investigar essa Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
ilegalidade flagrante, assumindo de pronto a defesa Sr.Js e Srs. Deputados, o Presidente Fernando Hen-
da empresa cujo trabalho deveria fiscalizar; rique Cardoso assinou, na quarta-feira passada, um

(c) A Comissão Extema da Câmara dos Depu- decreto publicado em edição extra do Diário Oficial
tados descobriu que foi sonegada a informação da que constitui um passo decisivo na internacionaliza-
ocorrência de urânio - minério submetido a legisla- ção do sistema financeiro do Brasil e uma afronta ao
ção especial - nas minas descobertas no Pará pela Congresso Nacional, responsável pela regulamenta-
Docegeo, empresa de pesquisa do grupo CVRD. As ção do sistema. O Presidente admitiu, como "inte-
mesmas minas, não incluídas no preço da nossa resse do Governo", o controle de um dos maiores
maior estatal, abrigam gigantescas reservas de ouro, bancos do País por um banco estrangeiro. A aquisi-
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ção do Bamerindus pelo multimilioná~o HSBC rev?,"
luciona O mercado bancário e consolida a tendência
de participação crescente do capital intemaci~nal n~

Sistema Financeiro Nacional. O art. 52 das diSpoSI
ções transitórias vetou a instalação no País de no
vas agências de bancos estrangeiros ou o aumento
da participação desses bancos no ~pital de i~stitui

ções financeiras com sede no Brasil. O Presidente
FHC fez uso do parágrafo único do art. 52, uma nor
ma constitucional tão vaga que permite até ilegalida
des. Diz o parágrafo único que esse veto não se
aplica a autorizações decorrentes de acordos inter
nacionais, de reciprocidde ou de interesses do Go
vemo. Foi -de interesse- do Govemo brasileiro a
compra do Bamerindus pelo HSBC, na semana pas
.sada. Da noite para o dia, com a injeção de quase 6
bilhões de reais pelo Govemo, um banco com sede
em Londres passou a ser o quinto maior banco bra
sileiro. As decisõés do Executivo alteram como nun
ca no passado o quadro da concorrência entre as
empresas do sistema financeiro no País e passam
por cima dos esforços desenvolvidos pelo Congres
so Nacional na regulamentação definitiva do art. 192
da Constituição, que trata do assunto. O Govemo j~

havia concedido autorizações especiais para a parti
cipação de bancos estrangeiros na compra de insti
tuições financeiras quebradas, como O?orreu com
um banco suíço na aquisição do EconômICO pelo Ex
cel. Em nenhum dos casos, entretanto, o Govemo
autorizou o repass~ do controle do banco nacional
por um banco estrangeiro. Esta situação foi inaugu
rada com o HSBC Bamerindus. O Congresso empe
nhou-se, principalmente entre 1990 e 1992, em de
bater a regulamentação do art. 192 para, entre ou
tros itens, regulamentar a participação do capital es
trangeiro no Sistema Financeiro Nacional. Por inú
meras razões - entre elas a política govemamental .
do fato consumado para regulamentar o sistema -,
as discussões nesta Casa ficaram inconclusas.
Avançou-se sobretudo na identificação de questõ,es
centrais para o sistema, que o Presidente Femando
Henrique dá por resolvidas ao abrir as portas para o
capital estrangeiro. Até poucos dias, era ,tarefa do
Congresso responder a pelo menos cinco perguntas,
já apontadas pelo Prof. Dércio Munhoz.

1. Quais devem ser as exigências para a insta
lação de empresas com controle extemo instaladas
no País?

2. Que tipos de operações devem ser vedadas
a empresas estrangeiras do setor financeiro?

3. Bancos estrangeiros devem ter acesso às li
nhas de redesconto de Iiquidez do Banco Central?

4. Em que hipótese as, instituições estrangeiras
serão obrigadas a reforças o capital de sua filial?

5. Bancos estrangeiros podem desobedecer
decisões do governo do país-sede em operações lo
cais?

O decreto presidencial informa que o banco
Central terá o poder de responder a todas essas per
guntas, fundamentais para os duzentos bancos bra
sileiros que, de um dia para o outro, passa a compe
tir em condições desiguais com uma instituição com
mais de 420 bilhões em ativos. Ou seja: o Banco
Central continuará regulamentando o sistema com
as portarias do Conselho Monetário Nacional, com
normas ordinárias ou com medidas provisórias do
Executivo (como a do Proer). Tais decisões afetam
também a vida de 450 mil bancários, exposta a no
vas estratégias de concorrência que, via de regra,
acabam por ceifar empregos. Não há qualquer exi
gência de manutenção do emprego para bancos ~I

tamente automatizados e com modelos que prescin
dem, cada vez mais, de mão-de-obra em escala, Sr.
Presidente, Srs. Deputados, o Presidente FHC to
mou uma decisão arbitrária ao instituir no País um
novo marco legal para a participação de instituições
financeiras intemacionais. Amparou-se numa dispo
sição transitória de teor contraditório para fazer a po
lítica despótica que cada vez mais caracteriza o Go
vemo. O HSBC Bamerindus recebe em seu nasci
mento o ouro do Govemo, o incenso dos meios de
comunicação, a mirra da publicidade. É prováyel
que, em cinco anos, com tamanho potencial de,a~o
no mercado, seja o maior barico privado. ~rasllelro.
Não cabe, neste instante, aferir se a melhor e~traté

gia de seus coflCOrrentes é perguntar ao Preslde~te

FHC se também é do interesse do Govemo ampliar
as parcerias com bancos estrangeiros culti~ad?~

pelo Bradesco, ltaú, Unibanco ou Re~1. ~ mais ut,lI
perguntar se o próximo passo do autontansmo presI
dencial será declarar de interesse governamental
que outro banco internacional compre um banco ~ú

blico, uma agência nacional de fomento e, p.or fim,
adquira a própria identidade nacional. A SOCiedade
espera do Congresso reflexão e ação ~m defesa ~a

democracia e em defesa das prerrogativas do LegiS
lativo. Combater o autoritarismo do Governo Fernan
do Henrique exige fiscalização constante das ações
do Minsitério da Fazenda e do Banco Central. É um
desafio para esta Casa retomar os debates ~obre .a
regulamentação do art. 192, antes que nao haja
nada mais a regulamentar.

a SR. EURrPEDES MIRANDA (BlocoIPDT 
RO. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden-
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te, Sr.!S e Srs. Deputados, há poucos dias, desta tri- O SR. CONFÚCIO MOURA (BlocoIPMDB -
buna, defendi, por questão de justiça, os direitos ad- RO. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente,
quiridos dos servidores públicos. Sr.!S e Srs. Deputados, em visita que fiz, no último

Defender os direitos dos servidores públicos dia 30 de março, à cidade de Urupá, no Estado de
desta tribuna tem sido uma constante. Recentemen- Rondônia, fiquei impressionado com o estado de iso-
te, fiz pronunciamento com referência ao Poder Judi- lamento daquele Município, em decorrência das pés-
ciário e ao magistério brasileiro. simas condições das estradas, tanto as vicinais

. quanto as coletoras.
Espera-se que nesta semana ocorra a dlscus- _..

são e votação da reforma administrativa neste plená- Tenho f,?lado, com frequên~la,. S!. Presldent~,
rio, sendo bom frisar que o Relator, Deputado Morei- d? .acumulaçao cre~~te das atnbUlçoe~ dos .Munl-
ra Franco, apresentou um substitutivo que vem cau- ClpIOS, das responsabllld~des em assumir. ser::lços e
sando discussões em alguns pontos considerados encargos, sem a consequente descentrallzaçao dos
polêmicos recursos equivalentes, e, neste sentido, ouvi do i1us-

. . . . tre Prefeito Municipal de UIl::IPá,_ companheiro Edson,
HOJe, no e~tan~o, quero discutir outro a~su.nto que inteligentemente comparou: -o que se faz com

ta~bé~ de relevancla: a áre_a de segurança publl<:? Urupá é o mesmo que se colocar ym peso de cem
Ha mUito tempo, a populaçao espera uma atençao quilos na cabeça de uma criança de 7 anos-.
mais obje~iva por parte das autoridades brasileiras Sr.Js e Srs. Deputados, Urupá é um dos pou-
neste sentido. cos Municípios de Rondônia que, segundo o IBGE,

Para se ter uma segurança pública que real- teve a sua população aumentada, chegando a próxi-
mente vá ao encontro dos interesses da nossa po- mo de 15 mil habitantes. Cidade exclusivamente ru-
pulação, é necessário que esta tenha meios para de- ral, sua economia baseia-se na agricultura, com ex-
sempenhar o seu papel. Esses meios são equipa- celente produção de acerola, abacaxi, café, leite e
mentos modernos e policiais bem treinados, ou seja, feijão, além de outras culturas de subsistência. Ali
preparados para atuar nos dias de hoje. está implantado um dos melhores projetos de assen-

Todo segmento do funcionalismo público é im- tamento do Estado de Rondônia, com imóveis rurais
portante para o Estado. Entretanto, é necessário di- pequenos, na faixa de dez alqueires, e mesmo as-
zer que alguns são essenciais. Neste grupo, quero sim, neste pequeno módulo, trabalham até três famí-
fazer referência aos policiais, por trabalharem numa lias. É um belíssimo exemplo de reforma agrária que
função de risco, bem como receberem proposta de está dando certo. Ali há produção.
propinas no dia-a-dia, em função de suas atividMes. Como se não bastasse, na sua jurisdição exis-

Não adianta fazermos discursos falando da te hoje um assentamento de sem-terra, com famílias
necessidade de ter uma polícia bem eq~ipada e bem aguardando posições. do lncra para def!nição legal
preparada, no momento em que se discute um proje- d~ ~sse da gleba Anlnga, na~_confluênclas dos ~u-
to de reforma administrativa e não se dá ênfase a nlcíplOS de Urupá e Nova Unlao. Todo este contln-
esta atividade. Por esta razão solicito ao nobre De- gente humano depende do apoio dessas pequenas
putado Moreira Franco, relator de matéria tão impor- Prefeituras.
tante, e aos Deputados desta Casa - temos a opor- No setor educacional é desproporcional a res-
tunidade de transformar nossos discursos em reali- ponsabilidade da Prefeitura de Urupá. No momento,
dade - que dêem ênfase à questão da segurança toda a sua receita, em média, está na ordem de 80 mil
pública no projeto que possivelmente apreciaremos reais, sendo consumidos quase que, exclusivamente,
e votaremos ainda esta semana. pela folha de pagamentos e encargos sociais. Isto im-

. _ plica manutenção do 22 Grau - que não é constitucio-
Para conclUIr, cha~o a atençao dos colegas nalmente de sua competência -, de todas as escolas

Parlamentares - talvez nao tenhamos outra oportu- . d· I pól d ""a oa é· d. .. _ rurais e e CincO esco as- o e o- a o- s ne, e e
nldade até o fmal desta Legislatura - para a questao tn"" d d . . t - local V I
d f·d 'br .....as as espesas para a a miniS raçao . ae

a nossa so n a segurança pu tCa. destacar que não existe qualquer transporte escolar;
Sr. Presidente, gostaria que meu pronuncia- para esse serviço é utilizado um veículo de uso da

mento fosse divulgado pelo programa -A Voz do Câmara Municipal, o próprio veículo particular do
Brasil-. Prefeito e uma velha Kombi da Prefeitura.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - V. Ex.- Saí de Urupá às 15 horas do último sábado,
será atendido. dia 30 de março, fiquei atolado até às 19 horas, jun-
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tamente com ônibus e pequenos veículos particula- É interessante registrar que os massacres
res, em barreiros que pareciam intransponíveis, ocorreram de 3 a 5 de março. Segundo os jomais, o
mas, graças a solidariedade de todos, que juntando comando da PM do ABC ficou sabendo do ocorrido
até trinta pessoas, com enxadas, facões, cordas iam na segunda quinzena de março. Dia 26 mandou
puxando os outros e em comboio foram lentamente abrir inquérito e prender os PMs. Nenhuma informa-
vencendo os obstáculos. Para percorrer 35 quilôme- ção foi divulgada. A população somente teve acesso
tros gastamos cerca de 4 horas. ao caso pela TV no dia de ontem.

Sr. Presidente, há necessidade de se rever as Enquanto isso, vários programas de TV fazem
posições atuais das relações Govemo Federal, Esta- apologia diariamente da ação policial e, debaixo das
dual e Municipal. Pelo que vejo, há uma tendência câmeras e holofotes ligados, os PMs viram repárte-
descentralizadora, que chamam de modemidade ad- res e promovem a ilusão de uma polícia onipresente
ministrativa, em que se joga nas mãos dos adminis- no combate ao crime pelo ~nsacionalismo televisivo
tradores locais responsabilidades não compatíveis se pratica desrespeito constante aos direitos huma-
com as suas dimensões orçamentárias e financeiras. nos e as garantias individuais e se viola o estatuto

Para finalizar, em Rondônia - tomo como base da criança e do adolescente. Pratica-se o abuso de
o Município de Urupá, que é como a maioria das ci- autoridade com a maior desfaçatez.
dades tipicamente agrícolas -, para ser Prefeito vale Sr. Presidente, SrIs e Srs. Deputados, é evi-
a frase do Presidente Washington Luiz: -Govemar é dente que crimes hediondos praticados por assassi-
abrir estradas-. E aqui, chamo a atenção do Incra, nos fardados não podem ser acobertados por qual-
do Govemo Estadual, do BNDES, da Sudam, para quer corporação. Crime comum deve ser julgado
que viabilizem as condições, a fim de que as Prefei- pela justiça comum. Em segundo lugar, o Govemo
turas do Estado dotem a zona rural da mínima infra- de São Paulo não pode demorar a dar uma resposta
estrutura de estradas trafegáveis para escoamento contundente a ações que marcam um govemo como
da produção e também que o Govemo Federal não inerte ou conivente. Não é mas possível aceitar que
limite nada que possa ser repassado aos Municípios, a polícia paulista continue matando 42 vezes mais
através do Fundo de Participação que, no momento, que a de Nova York, que é considerada uma cidade
está sendo contido em BrasRia, no chamado Fundo violenta. Em terceiro lugar, é necessário coibir nos
de Estabilização Fiscal, na ordem de 20% a menos meios de comunicação social a publicidade e a legiti-
dos repasses. mação do abuso de autoridade que é praticado dia-

Era o que tinha a dizer. riamente em programas de rádio e televisão, com a
O SR. IVAN VALENTE (BlocolPT _ SP. Pro- conivência das emissoras em busca de ibope. Para

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr.As e impedir o abuso de autoridade estar tramitando na
Srs. Deputados, a mesma PM de São Paulo que co- Casa projeto de lei de nossa autoria que pune i1ega-
mandou o massacre de 111 presos no Carandiru e Iidades cometidas por autoridades policiais sem au-
que apesar do flagrante, de uma CPI na Assembléia torização judicial. Diante de tais fatos, é nossa inten·
Legislativa e da repercussão nacional e internacional ção, inclusive, pedir regime de urgência para a trami-
não puniu ninguém está de volta ao noticiário. cenas tação desse projeto.
estarrecedoras mostradas pela TV Globo e feitas por Sr. Presidente, é possível acabar com a violên-
um cinegrafista amador mostrou numa longa repor- cia policial, desde que não se dê guarida aos poli-
legem uma quadrilha fardada fazendo blitz diárias ciais na política govemamental de segurança.
na cidade de Diadema. Em nome da lei pratica a tor- Era o que tinha a dizer.
tura, o espancamento, o fuzilamento de trabalhado- O SR. LUIZ ALBERTO (BlocolPT - BA. Pro-
res, não sem uma pitada de humilhação, acompa- nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrIs e
nhada da extorsão de cidadãos. É inacreditável! A Srs. Deputados, as cenas transmitidas pela televisão
polícia bloqueia os carros e cobra pedágio dos cida- ontem à noite, da polícia de São Paulo torturando
dãos. Assassinatos, espancamentos, violências di- pessoas inocentes, mostram que precisamos discutir
versas acontecem vários dias consecutivos na cida- uma nova concepção de segurança pública para o
de de Diadema. É a certeza da impunidade que per- País. Achamos que o ocorrido não é um caso isola-
mite ocorrências como esta. Processo, se houver, do, como diz o Comandante da referida polícia.
dentro da instituição correria sem divulgação pública O vídeo mostrou 13 pessoas sendo revistadas
e eles seriam julgados pelos seus pares pela lei espancadas nos dias, 3, 5 e 7 de março último, em
atual. Diadema, São Paulo. Há também uma cena em que



§ 52 Do montante de recursos a que se refere o
caput, 90% (noventa por cento) serão aplicados de
acordo com a seguinte distribuição:

1-20% (vinte por cento) na região Norte, por
intermédio do Banco da Amazônia - BASA;

11 -30% (trinta por cento) na região Nordeste,
por intermédio do Banco do Nordeste do Brasil 
BNB;

111- 40% (quarenta por cento) nas regiões Sul,
Sudeste e Centro-Oeste.· .

Art. 22 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

PROJETO DE LEI A QUE SE REFE
REOORADOR:

PROJETO DE LEI N2 , DE 1997
(Do Sr. Arthur Virgílio Neto)

•Acrescenta § 52 ao art. 22 da Lei n2
8.019, de 11 de abril de 1990, e dá outras
provid6ncias."

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Fica acrescentado § 52 ao art. 22 da Lei

n2 8.019, de 11 de abril de 1990, com a seguinte re
dação:
·Art. 22 •••••..........•.••.•.................•.•...•............•••••.•.....•.

Justificação

A aplicação de parcela mínima de 40% dos re
cursos oriundos da arrecadação do PISlPasep, que
constituem o Fundo de Amparo ao Trabalhador 
FAT, no financiamento de programas de desenvolvi
mento econômico pelo Banco Nacional de Desenvol
vimento Econômico e Social - BNDES encontra-se
fixada pelo art. 239, §.12, da Constituição Federal.

Verifica-se, no entanto, que os financiamentos
concedidos pelo BNDES concentram-se fortemente
no Centro-Sul do País, em detrimento do desenvolvi
mento do Norte e do Nordeste, onde inúmeros proje
tos deixam de ser implantados por falta de uma fonte
efetiva de financiamento.

Acresça-se que a concentração dos investi
mentos financiados com recursos do FAT nas regiõ
es mais desenvolvidas do País contrariam frontal
mente o que dispõe o art. 165, § 72, da Constituição
Federal, que estabelece redução das desigualdades
inter-regionais como função básica e primordial do
processo de alocação dos recursos orçamentários
na esfera federal.
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um policial recebe dinheiro. As pessoas, mesmo cientes para o atendimento às regiões Sul, Sudeste
sem reagirem, são espancadas. E como não poderia e Centro-oeste do País.
deixar de acontecer, nesses casos de brutal violên
cia, houve uma morte.

O comandante da Polícia de São Paulo quer
imprimir uma conotação individualizada para o epi
sódio, o que evidentemente não confere com a reali
dade. Quer dizer, que os atos policiais de tortura e
violência são de natureza individual, é um argumen
to meramente corporativo. A Polícia Militar não tem
condições de esconder os fatos reais. É notório na
história desta entidade as suas atrocidades, princi
palmente na relação com as populações mais po
bres, que são majoritariamente negras.

O que notamos é que a Polícia Militar no Brasil
tem um caráter repressivo. Acontecimentos de vio
lência contra os sem-terra no Pará, ou recentemen
te com os demitidos da Prefeitura em Salvador, para
não irmos muito longe, revelam esse caráter. É ur
gente e necessário que discutamos o papel dessa
corporação na sociedade. Caso contrário, as iniqüi
dades cometidas por ela nos trará mais vítimas. O
projeto original do deputado Hélio Bicudo apontava
para uma altemativa de julgamento de polícias pela
Justiça comum. Porém, modificado pela Câmara dos
Deputados, compromete a questão da impunidade,
que é vital nesse assunto.

De nada vai adiantar e explicações que não
apontem para uma solução. Afinal, estamos falando
de vidas humanas. Insisto: o debate sobre a repres
são pela Polícia Militar tem de entrar na ordem do
dia das discussões, para que não fiquemos apenas
lamentando e protestando episódios abomináveis
como este.

Era o que tinha a dizer.

O SR. ARTHUR VIRGrUO (PSDB - AM) - Sr.
Presidente, o art. 167, § 72, da Constituição Federal
ordena a redução das desigualdades inter-regionais
no País.

Sabemos que o BNDES concentra fortemente
os seus investimentos no Centro-Sul do Brasil.
Como a aplicação de parcela mínima de 40% dos re
cursos oriundos da arrecadação do PISlPasep, que
constituem o FAT vão para as mãos do BNDES para
que ele faça as· suas aplicações em projetos de de
senvolvimento econômico, apresentei projeto de lei
que estabelece que, de 90% desses recursos, 20%
sejam obrigatoriamente aplicados na região Norte,
por intermédio do Banco da Amazônia; 30% por in
termédio do Banco do Nordeste do Brasil, na região
Nordeste, restando 40%, que são mais do que sufi-
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O presente projeto visa a corrigir esta distorção Dia 5 de março. Local: Favela Naval de Diade~

na aplicação dos recursos do FAT, pelo que conto ma. Motoristas são parados, revistados e têm seu di-
com o apoio dos ilustres Colegas Parlamentares nheiro tomado pelos bandidos, pelos criminosos tra-
para sua aprovação. vestidos de policiais, de defensores da lei.

Sala das Sessões, 26 de março de 1997. - De- Na madrugada do dia 7 de março acontecem
putado Arthur Virgílio Neto. os espancamentos e o assassinato de Mário José

O SR. AGNELO QUEIROZ (Bloco/PCdoB - Josino, um trabalhador de 30 anos de idade, que na
DF. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden- hora apenas visitava um amigo, conforme já narrei
te, Sr.as e Srs. Deputados, o Jornal Nacional da no princípio deste meu pronunciamento.
Rede Globo apresentou ontem e cenas chocantes, Como Vice-Presidente da Comissão de Direi-
estarrecedoras, filmadas por um cinegrafista ama- tos Humanos desta Casa apresentarei, imediata-
dor, mostrando a brutalidade, a tortura, a extorsão e mente, requerimento convocando para depor na Co-
o assassínio, a sangue frio, de cidadãos brasileiros, missão do Secretário de Segurança Pública de São
cometidos por policiais militares de São Paulo, em Paulo para esclarecer de quem partiu a ordem de
blitz realizadas na Favela Naval de Diadema, na pe- realização das blitz na Favela Naval de Diadema e
riferia de São Paulo. do emprego de violência e tortura contra os morado-

Foram dez minutos de atrocidades praticadas res daquela região.
pelos dez policiais militares de São Paulo registra- Os Governadores do PSDB no Pará, em razão
das pelo cinegrafista amador. Os PMs já estão pre- do massacre de dezenove sem-terra, em Eldorado
sos acusados do espancamento seguido de assassi- do Carajás, pela Polícia Militar do Estado, e de São
nato do conferente Mário José Josino, ocorrido no Paulo, em face das cenas aterradoras protagoniza-
dia 7 de março último. das por dez PMs de São Paulo, que bem poderiam

Dois amigos e Josino estavam em um Gol, às fazer parte do livro ·Brasil Nunca Mais·, veiculadas
23h31 min, do dia 6 de março, quando foram aborda. ontem no Jornal Nacional, são as autoridades res-
dos e retirados do carro pelos policiais militares que ponsáveis pela garantia da segurança pública em
realizavam a blitz na Favela Naval. Logo após, o seu respectivo Estado e devem esclarecimentos à
motorista é torturado sobre o capô do veículo, rece- Justiça, ao povo brasileiro e ao Congresso Nacional
bendo surra de cassetetes, socos, e tendo os pés sobre tais episódios. Governadores que, por inépcia
torcidos. Um jornalista chegou a fazer a contabilida- ou omissão, não conseguem garantir a segurança.
de macabra: foram 34 pancadas em menos de três pública de cidadãos brasileiros não têm como nem
minutos. Os seus amigos, em seguida, são também por que continuar no cargo. Crimes dessa natureza,
barbaramente espancados. Após serem empurrados como os que aqui mencionei, merecem o mais vee-
de volta para o gol, um policial militar faz mira, atira mente repúdio da Nação e a pena mas dura da lei
duas vezes e mata Mário Josino com um tiro na para os seus autores.
nuca. Todo esse roteiro macabro foi filmado na ma- O Brasil precisa dar um basta à impunidadel
drugada do dia 7 de março. Um basta às atrocidades e aos desmandos de poli-

As cenas levadas ao ar, ontem, no Jornal Na- ciais bandidos, criminosos, que, sob o fardamento
clonal, mostram que a violência, a tortura, as atroei- de homens da lei, assassinam, extorquem, espan-
dades chocantes, praticadas pelos policiais militares, cam, roubam e saem sorrindo, como fizeram os PMs
ocorreram quase sucessivamente durante as madru- de São Paulo, certos de sua impunidade.
gadas dos dias 3, 5 e 7, nas blitz na Favela Naval A Comissão de Direitos Humanos desta Casa
de Diadema, São Paulo. Resumo agora que hoje no- investigaram, a fundo, este episódio aterrador ocor-
ticiam os jornais. rido em São Paulo e que atenta contra todos os va-

Dia 3 de março. Local: Favela Naval de Diade- lores da cidadania.
ma. Um carro é abordado pelos policiais militares. Sr. Presidente, peço que meu pronunciamento
Os ocupantes são revistados e recebem pancadas seja publicado nos meios de divulgação desta Casa.
os rins, socos, tapas no rosto. Em seguida, uma Bra- A SRA. MARIA VALADÃO (PFL - GO. Pro-
sília é parada. O motorista negro é retirado do carro. nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr.Js e
É violentamente espancado próximo ao veículo. Srs. Deputados, a nova Lei de Doação de Órgãos
Chora por sua vida. Um policial militar se aproxima e sancionada no dia 4 de fevereiro de 1997 pelo Presi-
o mata à queima-roupa, após levá-lo para um canto dente Fernando Henrique Cardoso, tem encontrado
afastado. como principais óbices, dentre outros, a desinforma-
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ção, a dúvida, a crença religiosa e a falta de infra-es- de drogas. Ao invés disso, são ouvidos pelo Juizado
trutura em unidades hospitalares públicas. Expressi- de Menores em períodos que podem não ultrapassar
va parcela da população é analfabeta ou semi-anal- às 24 horas.
fabeta, o que levará algum tempo para que ela assi- No domingo, dia 24 de março, matéria da jor-
mile a doação presumida de órgãos. nalista Leticia Lins, da sucursal de Recife do jornal O

Medo de morte provocada, desconfiança, senti- Globo mostrou a história de um menino de 14 anos,
mentos religiosos são motivos que levam determina- primeiro beneficiário da Justiça sem Demora. Ele
das pessoas a recusarem a doação. A lei é impor- vive na Casa do Vitimizado, organização não gover-
tante e dará esperança a milhares de cidadãos que namental que abriga crianças pobres e marginaliza-
necessitam de um transplante. Todavia, a solução das. Envolveu-se numa briga com um companheiro
do problema não consiste apenas na criação da lei. e acabou quebrando uma vidraça. Ou seja, foi acu-
É preciso muito mais. Há que se realizar todo um sado de prática de dano - art. 163 do Código Penal
trabalho de reestruturação do sistema de transplan- brasileiro.
teso Implementar uma politíca nesse sentido, objeti- Poderia ter ido parar na diretoria da Delegacia
vando sistematizar e suprir a demanda, dando-se de Polícia da Criança e do Adolescente. Enquanto o
condições aos hospitais públicos e privados de reali- caso tramitasse na Justiça, o menino poderia ser re-
zá-los adequadamente. Sabe9 se que alguns hospi- colhido ao Centro de Atendimento Provisório (CAP)
tais públicos carecem de aparelhagem e tecnologia por até 45 dias. Entretanto, foi ouvido no mesmo dia
para a realização de exames necessários ao diag- e condenado a prestar serviços à entidade contra a
nóstico preciso da morte cerebral. Tal fato poderá Ie- qual praticou o dano.
var a se confundir em estado de coma profundo com O programa também impede que adolescentes
a morte cerebral. que cometam crimes mas graves seram liberados.

Há, ainda, a polêmica sobre a constitucionali- Vale lembrar que, de acordo com a legislação, o me-
dade da referida lei, pois a Constituição vigente no nor infrator só pode ser detido por 45 dias. Findo o
país resguarda a dignidade humana e para alguns prazo, é liberado, mesmo que não tenha sido julga-
dignidade envolve igualmente o respeito ao corpo. O do. Com a agilização do processo quem cometer um
Código Penal brasileiro prevê crimes contra o cadá- delito como assassinato, por exemplo, certamente
ver, protegendo-o da violação do túmulo e do vilipên- será condenado.
dio. Embora a proteção da vida se sobreponha, hu- Vale lembrar, ainda, que, de acordo com dados
manitariamente, à proteção do cadáver, a questão da justiça pernambucana, 92% dos casos que che-
envolve a cultura, a individualidade e a religiosidade gam ao juizado que trata da Criança e do Adoles-
de cada um. cente no Recife são pequenos delitos, ou Séla, os jo-

O assunto, portanto, SrAs e Srs. Deputados, é vens têm toda a possibilidade de recuperação e, ao
complexo, polêmico, e, antes da completa regula- invés de serem internados como infratores que prati-
mentação da lei, ela precisa ser amplamente divul- cam crimes graves, passam, num mesmo dia, pela
gada e debatida pela sociedade. Conscientizar não polícia, pelo promotor, pelo juiz e voltam ao seu am-
só a população, mas também a classe médica de biente, mas continuam monitorados pelo Programa
um modo geral. Doar órgãos é dar vida, mas é tam- de Liberdade Assistida.
bém doar uma parte de si que requer, além de uma Iniciativas como essa podem contribuir - e mui-
estrutura básica para os transplantes, plena cons- to - para a ressocialização de crianças e adolescen-
ciência e anuência da família do doador. tes que, sem isso, certamente teriam um caminho

Era o que tinha a dizer. muito curto até a ·criminalidade profissional· e irre-
O SR. HUMBERTO COSTA (BlocolPT - PE. cuperável.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr. Presidente, solicito a divulgação do meu
SrAs e Srs. Deputados ocupo a tribuna na tarde de pronunciamento nos meios de comunicação desta
hoje para elogiar a iniciativa da Justiça de meu Esta- Casa.
do, pioneira na região Nordeste. O Programa Justiça O SR. ~NIO BACCI (BlocoIPDT - RS. Sem re-
sem Demora, implantado há 34 dias, evita que crian- visão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Parlamenta-
ças e adolescentes que cometam pequenos delitos res, inicialmente quero registrar a presença neste
sejam confinados por até 45 dias em centros onde plenário do Prefeito de Cachoeirinha, Sr. Valdecir
estão internados jovens que já cometeram crimes Mucillo, juntamente como seu assessor, Sr. Paiva. O
muito mais graves como assaltos, homicídio e tráfico Sr. Valdecir é um dos Prefeitos que está em Brasília
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em busca de soluções para o seu município. A ele,
que representa a comunidade de Cachoeirinha, o
nosso cumprimento e o nosso desejo de que tenha
sucesso nas suas reivindicações.

Quero também, Sr. Presidente registrar que a
data de hoje, 12 de abril, a Rádio Independente AM
de Lajeado, no Rio Grande do Sul, está completando
46 anos. Esta emissora tem um destacado trabalho
e presta serviços relevantes à comunidade do Vale
do Taquari. Fica, então, registrado nos Anais os 46
anos desta emissora e os cumprimentos ao seu Di
retor-Presidente Lauro Matias Muller e a toda a co
munidade do Vale do Taquari.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO ROCHA (BIocoIPT - PA Pronuncia

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SP\s e Srs. Depu
tados, o Governo Fernando Henrique Cardoso anun
cia que vai retomar a usina de Kararaô em 1999. Só
que desta vez não mais através de uma erllJf'8S8 estatal,
mas pelas mãos da iniciativa privada. Para quem não 1em
bra, a usina foi projetada para o rio Xingu, às proximidades
da cidade paraense de Altamira, com capacidade para
produzir 11 mil megawatts de potência, provocando a
imundação de diversas tenas indígenas. Em 1999, o Ban
co Mundial cancelou o financiamento, orçado em US$7 bi
lhões, porcausa da onda de protestos que correu o mundo
em defesa dos índios Kayap6s e outras nações.

Hoje, o Governo mudou o nome da projetada
hidrelétrica e passou a chamá-Ia de Belo Monte,
para fugir da pressão dos índios e ambientalistas. O
lago do reservatório deverá ocupar uma área de
1,22 milhão de quilômetros quadrados, com um volu
me de 14,6 bilhões de metros cúbicos de água. De
verá afetar 1.059 famílias na zona urbana e 375 na
zona rural, segundo estudo da Eletronorte. Existe a
expectativa também de alagamento de 35 quilôme
tros da BR-230 (Transamazônica) e 228 quilômetros
de estradas vicinais. Ficarão submersos mil quilôme
tros quadrados de ecossistemas florestal natural.

Além dos impactos ambientais e sociais, na Hi
drelétrica de Belo Monte a energia gerada será infe
rior a 50% da capacidade instalada, ou seja, apenas,
4,67 mil megawatts, devido à redução do nível do rio
Xingu durante o período de estiagem. Mesmo assim
a fome de energia do Sudeste brasileiro pressiona
por estes grandes projetos, que provocam um Iinhão
de Tucuruí até Altamira sob forte pressão popular.
Mas agora desconfia-se que na realidade o objetivo
estratégico é criar as condições de integração entre
Tucuruí e Belo Monte.

E ao que tudo indica, mais uma vez o Governo
Federal exclui a população da Amazônia da decisão

sobre a necessidade ou não de construir uma hidre
létrica como Belo Monte que, a exemplo de Tucuruí,
deverá provocar dramáticos impactos sociais e am
bientais.

Era o que tinha a dizer.
O SR. ADÃO PRETTO (Bloco/PT - RS. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr.as
Srs. Deputados, ocupo esta tribuna nesta tarde para
denunciar o estado em que se encontra a pequena
agricultura no Estado do Rio Grande do Sul e foi ob~
jeto de manifestação, na semana passada, por mi~

Ihares de pequenos agricultores.
Os pequenos produtores de nosso Estado to

maram as estradas, caminhando ae Montenegro até
Porto Alegre, para alertar sobre o fato de que a agri
cultura corre perigo.

As principais cidades da Grande Porto Alegre
receberam a marcha dos pequenos agricultores com
muita disposição de se somar nesta luta fundamen
tai pela viabilidade da agricultura de base familiar"

Mais uma vez vimos o discurso vazio do Go~

vemo desmontar-se diante de uma mobilização dos
trabalhadores. Mas o que queriam os pequenos agrí
cultores gaúchos? Principalmente crédito subsidiado
e seguro agrícola. E qual seria a dificuldade do Go
verno Federal em subsidiar a pequena propriedade?
O Pronaf, linha de crédito voltado para a agricultura
familiar, dispôs de 600 milhões de reais no ano de
1996; notícias recentes dizem que o Governo Fede
ral aplicou no Banco B~merindus, 5,7 bilhões de
reais. O que dá 8 vezes mais. Ou seja, o Govem'J
Federal tem dinheiro para subsidiar o sistema finan
ceiro, mas nega-se a pensar em subsidiar a agrict~!o

tura de base familiar.
São esses agricultores que plantam os produ

tos que chegam às nossas mesas. São esses as
produtores que empregam milhares de famílias e im
pedem a implosão das cidades médias e grande30
São essas famílias que resistem na roça e movimen~

tam a economia de nosso interior.
Sr. Presidente peço que meu pronunciamento

seja publicado em MA Voz do BrasilMe no jomallicjlál
na Câmara.

Era o que tinha a dizer.
ii() SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT - SA)

Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Deputados, quero, neste
momento, da tribuna desta Casa tecer algumas con
siderações sobre a crise em que se encontra hoje a
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT.

Todos sabemos que a ECT foi até o final da
década de 80, dentre as estatais, uma empresa que,
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na avaliação da sociedade, de modo geral, a consi- Em 8alvador, a Delegacia de Furtos e Roubos
derava eficiente com um padrão de prestação de registra uma média de quatro assaltos diariamente,
serviços que atendia satisfatoriamente às demandas chegando nos dois primeiros meses deste ano à ci-
da população. O mesmo não se pode dizer hoje, e fra de 160 assaltos contra carteiros. No ano passa-
isto porque a política hoje determinada para a ECT é do, foram registrados 1.038 furtos. O Centro de Dis-
de absoluto sucateamento como o mote para sua tribuição (CDD) mais visado é o da Frederico Pon-
privatização. Aliás, é bom que se diga que esta es- tes, que registrou, em 1996, 187 assaltos. Em se-
tratégia de depreciação econômica de empresas pú- gundo lugar, fica o CDD Pirajá, onde 152 furtos fo-
blicas ou estatais para depois justificar a privatização ram cometidos contra carteiros, seguido do CDD Ci-
tem .sido algo que se tomou comum desde o Gover- dadela (122) e Amaralina (105). E o mais grave, Sr.
no Collor. Depreciar para depois privatizar a ·preços Presidente, é que em salvador os assaltos já produ-
de banana.· ziram a sua primeira vítima, o carteiro Jailton Rodri-

Esta é a estratégica estabelecida hoje para a gues dos santos. Estes números retrata,m, portanto,
ECT. Tanto é verdade que o Ministro Sérgio Motta a realidade de pavor e medo que hoje atinge os pro-
em declarações recentes à imprensa fez críticas ao fissionais dos Correios como também as comunida-
serviço prestado pela ECT, quando, na verdade, des soteropolitanas, e coloca Salvador em terceiro
responsabilidade pela depreciação dos serviços lugar no ranking de assaltos a carteiros, ficando
prestados por esta estatal é única e exclusivamente atrás apenas do Rio e São Paulo.
do atual Ministro das Comunicações. Se houve que- Note-se, Sr. Presidente, Sr.as e Sr.s Deputa-
da na qualidade do serviços da ECT deve-se à políti- dos, que além do perigo que representa para os car-
ca do Ministro Sérgio Motta que a tomou um ·grande teiros o desafio de entregar correspondência, os pre-
balcão de negócios·, por entrar e sair todo tipo de juízos que o setor comercial sofre, os transtornos
mercadoria, passando por camês de sorteio neg6- para os proprietários de cartões de crédito e talões
cios·, por entrar e sair todo tipo de mercadoria, pas- de cheques roubados, são incalculáveis.
sando por camês de sorteio de prêmios a produtos Isto posto, Sr. Presidente, algumas medidas
importados. Tanto que os dados da ECT publicados precisam ser urgentemente tomadas:
nos jomais dão conta de um aumento no movimento 1. a aprovação do Projeto de Lei n2 110/94, tra-
de cargas de 3,3 bilhões de objetos em 1992 para mitando no Senado, em caráter de urgência;
6,2 bilhões em 1996. Esses dados, por si SÓ, de- 2. a suspensão imediata do transporte de car-
monstram o que estão fazendo com uma empresa tões de créditos e bancários, bem como de talões de
que tem como objetivo fundamental prestar à soeie- cheques, além de determinar que objetos de valor
dade o serviço de postagem de correspondência, enviados via Sedex deverão ser retirados na agência
beneficiando principalmente a maioria da população mais próxima do destinatário, depois de um serviço
economicamente excluída do acesso à tecnologia prévio via telegrama, a ser pago pelo retirante;
mais avançada de comunicação. 3. as funcionárias devem desempenhar apenas

Um outro elemento que tem contribuído contra atividades internas nas agências, eliminando, com
a imagem da ECT é o transporte de cartões de cré- isso, o alvo preferido dos assaltantes;
dito e bancários, talões de cheques, hoje o filet 4. reabertura do canal de diálogo entre os rep-
mlngnon das atividades dos assaltantes profissio- resentantes da categoria e a direção da ECT. É um
nais que acabou tomando o trabalho dos profissio- absüído que o atual Presidente da empresa, desde a
nais dos Correios de alta periculosidade, levando sua posse, recuse-a receber a direção da Federação
esta Casa a aprovar o Projeto de Lei n2 110/94, hoje Nacionàl dos Trabalhos das Empresas de Correios e
tramitando no Senado Federal e pronto para ser vo- Telégrafos - FENTECT;
tado em Plenário, do ex-Deputado Fernando Car- 5. redimensionar os serviços prestados pela
rion, do Rio Grande do Sul, que concede adicional ECT que garanta eficiência e tranqüilidade aos usuá-
de Periculosidade aos carteiros alterando a Consoli- rios desses serviços, recolocando a empresa nos
dação das Leis do Trabalho (CLT). patamares em que já esteve no passado recente.

Quero aqui, Sr. Presidente, fazer um apelo aos Por último, penso que, em vez do Ministro Sér-
Senadores para que, quando esse projeto chegar ao gio fica fazendo críticas públicas à queda de qualida-
plenário do Senado - e espero que seja o mais rápi- de dos serviços da ECT, deveria ele determinar ao
do possível - dêem a sua aprovação assim como seu subordinado, o Presidente da ECT, Sr. Amilcar
fez esta Casa. Gazianiní, que recoloque a empresa nos níveis de



Brasma, 12 de abril de 1997

A Sua Excelência o Senhor
Dr. Alcides Saldanha
DO. Ministro do Estado dos Transportes
Brasília - DF.

Senhor Ministro.
O Govemo Federal criou uma situação insus

tentável para o Porto de Santos. Ao baixar a portaria
94/95 dividiu em dois o maior porto da América lati
na, reservando ao setor privado o bônus e, ao públi
co, o ônus.

Com certeza, o govemo tentará questionar tal
afirmação retrucando que a Portaria apenas redefi
niu as coordenadas geográficas que limitavam o
chamado porto organizado. Assim, teria sido mera
-coincidência geográfica- o terminal da Cosipa priva
tizada ficar fora da área do porto organizado.
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qualidade que já alcançou, a não ser que ele queira Não é cabível portanto, que com tantos proble-
ser um clone de Celso Pitta, que, na questão dos mas de toda ordem para serem solucionados na vida
precatórios, afirmou desconhecer o que seus subor- brasileira, um assunto de pequena dimensão diante
dinados andavam fazendo. A crise da ECT é obra de outros mais graves a urgir por providências ime-
desse Governo que, na sua fúria privativista, tem diatas - como o da Polícia Militar de São Paulo, cei-
desmontado o estado brasileiro para entregá-lo aos fando vidas diante das câmeras - ocupe espaço na
interesses das corporações multinacionais. mídia colocando em xeque a honorabilidade de um

Finalmente, Sr. Presidente solicito que este povo bom e honrado como o povo amazonense e
pronunciamento seja publicado no jornal Hoje na um governante sério, trabalhador e bem intenciona-
Câmara e divulgado no -A Voz do Brasil-. do como o Governador Amazonino Mendes.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Quero, ao concluir, deixar registrado na Casa
O SR. CLÁUDIO CHAVES (PFL - AM. Pro- do povo um voto de repúdio aos veículos da impren-

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr.as sa que estão tratando desse assunto de forma pou-
e Sr.s Deputados, através desta tribuna, que antes co ético e nada usual.
de mais nada é do povo, e a bem da verdade, quero Sr. Presidente, solicito a V. Ex..! que autoriza a
repudiar a forma sensacionalista como alguns órgã- divulgação deste pronunciamento no Hoje na Cima-
os da mídia estão tratando o assunto da prostituição ra e no programa -A Voz do Brasil-.
infantil na cidade de Manaus. A SRA. TELMA DE SOUZA (BlocoIPT - SP.

Infelizmente, como é de conhecimento de to- Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sr.as e
dos, esse flagelo social vem acontecendo em todo o Sr.s Deputados, solicito a transcrição nos Anais des-
Brasil e em grande parte do mundo, e urge a adoção ta Casa de um requerimento de informações ao Sr.
de providências e esforços de todos para sua erradi- Ministro dos Transportes, relativo à questão do porto
cação. Trata-se infelizmente, de um dos muitos e privatizado da Cosipa, através da Portaria n2 94/95,
graves problemas sociais dos tempos atuais. que faz com que os serviços portuários na Baixada

O que é de se lamentar, todavia, é a campanha Santista neste momento se encontrem paralisados.
sensacionalista, repito, certamente orquestrada por Essa paralisação, na sexta-feira, poderá ser de fim-
alguém interessado em denegrir a imagem da linda bito nacional.
e honrada citjade de Manaus, visto que Manaus por Sr. Presidente, peço a V. Ex..! que autorize a
certo é das capitais brasileiras a que apresenta per- divulgação deste pronunciamento no programa -A
centual desse tipo de problema social. Voz do Brasil-.

O Governador Amazonino Mendes que vem REQUERIMENTO A QUE SE REFE-
desenvolvendo uma administração profícua, séria e RE A ORADORA:
criteriosa à frente da comuna Amazonense, tão logo
teve conhecimento do problema, tomou todas as T.S. OF. n2 030197
providências que o caso requer e, de pronto, dentre
outras medidas, desmembrou atual Secrt'taria de
Segurança, criando uma Pasta para tratar exclusiva
mente desse assunto - a Secretaria de Justiça e Ci
dadania -, entregando-a à um dos mais conceitua
dos juristas brasileiros o Prof. Doutor Félix Valois
Coelho Júnior, ex-presidente da OABlAM e festejado
mestre das ciências jurídicas. Portanto, em nenhum
momento, caracterizou-se a omissão do Governador
Amazonino Mendes, como de forma maledicente
quiseram colocar alguns segmentos da mídia.

Se querem atingir a Zona Franca de Manaus,
mais uma vez, ou se querem atingir o turismo no
amazonas, ou ainda, se querem atingir o Governa
dor Amazonino Mendes, que o façam de forma dire
ta para que toda a sociedade brasileira saiba quem
são esses caluniadores e, de pronto, faça a distinção
entre o joio e o trigo.
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Essa já seria uma explicação insuficiente mes- Em 17 de outubro de 1996, o Ministério dos
mo se não tivéssemos conhecimento de úma outra Transportes reviu a posição e reduziu o pagamento
·coincidência·, que não está no mapa do estuário de da Cosipa para R$O,45 por tonelada transportada.
Santos, mas no calendário. A citada portaria 94/95, Pelo mesmo peso, os demais terminais pagam
que dividiu o porto em dois, foi assinada pelo Minis- R$4,42!!
tério dos Transportes no dia 17 de fevereiro de 1995. Para conceder tal benefício à Cosipa, o CaN-
o contrato de adesão MT-DPH, n2 35/95, que autori- JUR (Conselho Jurídico) do Ministério dos Transpor-
za a Cosipa a operar no seu cais com cargas de ter- tes deu um encaminhamento jurídico que:
cerios, isto é, a ter um terminal privado, é datado do 1) ignorou o parecer da Secretaria de Trans-
dia 18 de fevereiro de 1995. portes Aquaviários, que é um órgão técnico do Mi-

Apenas um dia separa as duas ·providências·. nistério, e que foi tratada como porte interessada:
Não é preciso muito para se concluir que o porto de 2) ignorou a Codesp que não foi chamada a
Santos foi dividido com o específico objetivo de pro- opinar;
porcionar à Cosipa lucros com uso de seu cais. E 3) ignorou o Conselho de Autoridade Portuária
também, não é preciso dizer que a obtenção de mais _ CAP _ que pela Lei de Modernização dos Portos é
essa ·vantagem· não estava prevista nos termos de responsável pela definição de tarifas.
privatização da empresa. Temos informações que dois terminais privati-

Essas estranhas coincidências permitem que a vos _ o da Ultrafértil (fora do porto organizado e o da
Cosipa ameace uma relação de trabalho estabeleci- Cutrale dentro do porto organizado) - já solicitaram
da durante mais de um século e subverta, com isso, o mesmo tratamento tarifário dispensado à Cosipa.
o padrão de desenvolvimento da indústria portuária Pelos meus cálculos, se o benefício for estendido,
do País. A empresa decidiu operar navios, a partir representará um prejuízo de mais de R$45 milhõ-
desta quarta-feira dia 2, sem a presença de trabalha- es/ano à Codesp.
dores avulsos, como determina a Lei n2 8.630/93. As empresas privadas continuaram se benfi-

Se consumada, essa decisão trará prejuízos ir- ciando dos serviços prestados pela empresa pública,
reparáveis ao Porto de Santos e a seus trabalhado- sem, entretanto, pagarem por eles.
res que viverão uma instabilidade sem limites, só Diante disso, requeiro as seguintes informações:
comporável à que viveram no início deste século.

Os trabalhadores se mobilizam e buscam, com 1) Por que o Ministério dos Transportes reviu a
posição expressa no Ofício n2 1160/94, de 26-7-94,

apoio de parlamentares da região, uma solução ne- assinado pelo então Secretário Executivo do,Ministé-
gociada. A empresa tem-se recusado até mesmo a
ouvi-los. rio, que colocava como pré-eondição para a assina-

tura do contrato de adesão o equacionamento das
Essa arrogância parece ter firme sustentação dívidas da Cosipa com a Codesp?

no Govemo Federal. Mais precisamente. no Gabine- 2) Quem autorizou a redução da Taxa de Utili-
te da Casa Civil.

zação Portuária (TUP) para a Cosipa?
Vejamos se a empresa tem ou não razão em

sentir:'se tão poderosa. 3) Quais foram os procedimentos e pareceres
utilizados para tal autorização?

Em julho de 94, o Ministério dos Transportes
avaliava que o govemo s6 deveria viabilizar o con- 4) Por que o Conselho de Autoridade Portuária
trato de adesão da Cosipa se a empresa assinasse (CAP) não foi ouvido?
termo de compromisso para equacionar seus débitos 5) Por que a Codesp não foi ouvida?
com a Codesp. Ora, o contrato, como dissemos, foi 6) De onde sairão os recursos para cobrir o
assinado em 18-2-95, e os débitos esquecidos. prejuízo da Codesp com tal redução?

Também desde 1994, a Cosipa tentava obter 7) Há previsões de extensão do benefício para
posição privilegiada em relação ao porto público, outros terminais privados?
através da redução da Taxa de Utilização do Porto 8) Por que o governo continua recusando o pa-
(TUP), o que foi negado pelo Ministério dos Trans- pel de intermediar negociações entre a Cosipa e tra-
portes. Essa taxa é paga por todos os usuários do balhadores?
porto e serve para cobrir custos de manutenção O SR. VALDIR COLATTO (BlocoIPMDB - SC.
como, por exemplo, o da dragagem do canal de Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
acesso ao estuário, que está sob responsabilidade SrAs e Srs. Deputados, nas negociações que faz
da Codesp. com outros países, o Brasil dá privilégios a estes em
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detrimento dos interesses nacionais, haja vista que a
Presidência da República determinou a proibição de
importação de produtos estrangeiros com financia
mento, a não ser à vista.

Sr. Presidente, SrIs e Srs. Deputados, habitua
ram-se nossos parceiros do Mercosul a produzir
queixas contra o Brasil. A todo instante, a imprensa
noticia a insatisfação de tais países com as atitudes
adotadas pelo Governo brasileiro, sobretudo no que
diz respeito a um pretenso protecionismo em relação
a alguns produtos. Como tais queixas se revelam,
sob todos os aspectos, tendenciosas, ou mesmo fa
laciosas, podendo influenciar a opinião pública1:On
tra nossos negociadores, vimo-nos na obrigação de
ocupar essa tribuna para esclarecer certos pontos.

O Tratado de Assunção, que criou o Mercocul,
estabeleceu que a partir de 12 de janeiro de 1995
não haveria mais barreiras tarifárias ou não tarifárias
no comércio entre os países. Ocorreu, porém, que
Argentina, Uruguai e Paraguai exigiram a exclusão
de setores de grande importância econômica, como
as indústrias automotriz e sucroalcooleira, a despeito
dos interesses brasileiros. Além disso, incluíram nu
merosos produtos nas chamadas listas de adequa
ção, que constituem espécie de reserva provisória
para produtos que necessitem de pelo menos quatro
anos para alcançarem condições de competitividade,
sobretudo em relação ao Brasil.

Ora, comparativamente, verificou-se absoluta
disparidade entre as listas elaboradas pelos quatro
países, demonstrando claramente que o Brasil apre
senta maior disponibilidade para as negociações.
Nossos, foram 29 produtos de pequena expressão
econômica, contra 221 arrolados pela Argentina, 427
pelo Paraguai e 950 pelo Uruguai. Decorrido o pri
meiro ano, evidenciou-se o caráter nitidamente pro
tecionista de tais listas, uma vez que continham pro
dutos que estavam sendo exportados para o Brasil,
sem taxação.

Este é, pois, o contra-senso a que estamos
submetidos por imposição de nossos parcejros: pro
dutos brasileiros são taxados para, supostamente,
impedir a concorrência em condições desiguais. Mas
tais produtos são regularmente exportados para o
Brasil. Observemos mais de perto alguns exemplos,
que bem caracterizam o absurdo da situação.

O café solúvel argentino foi incluído na respec
tiva lista de adequação. Ocorre, porém, que o café
que exportamos para aquele país é taxado em 18%,
enquanto que o mesmo produto, argentino, entra no
Brasil com tarifa zero. Solicitada na Comissão de

Comércio a retirar o café solúvel do regime de ade
quação, a Argentina recusou-se, a pretexto de ne
cessária modificação no Código Alimentício argenti
no, sem estipulação de qualquer prazo. Situação se
melhante é a do comércio de calçados: nossos pro
dutos são taxados em 27%, contra a tarifa zero so
bre os produtos argentinos. Em 1995, a Argentina
exportou para o Brasil 33 milhões de dólares em cal
çados, em detrimento da produção brasileira, que
sofre notória retração em virtude da falta de merca
do. O mesmo se dá com os pneumáticos, que sofre
ram aplicação de 23%, e com os refrigeradores do
mésticos, exportados para o Brasil apesar de incluí
dos no regime de adequação.

Em relação ao Uruguai, vivemos situação simi
lar, com desvantagens palpáveis. Importamos gran
de quantidade de produtos uruguaios, a despeito de
terem sido protegidos por alegada falta de competiti~

vidade. Para não mencionar a cerveja e os pneumá
ticos, observe-se o que se passou em relação aos
têxteis, cujo comércio vem-se desenvolvendo em
condições desvantajosas, nunca divulgadas pela im
prensa nacional ou internacional.

Reclama o Uruguai que o Brasil aplica barreira
não tarifária ao comércio de têxteis, quando exige
pagamento no prazo máximo de trinta dias. Não con
sideram que taxam nossos produtos em 27%, ao
passo que desfrutam de tarifa zero para exportar
seus similares. Ora, a restrição de prazo para finan
ciamento estabelecida pelo Brasil atendeu ao princí
pio básico da igualdade de condições em prol da li
vre concorrência, e procura compensara -diferença
de juros praticados pelo Brasil em relação aos prati
cados pela Argentina e Uruguai. A verdade é que vi
nha-se estabelecendo grande assimetria em termos
econômicos, com vantagens significativas para nos
sos concorrentes. Diante de· fatos de tal ordem, te
mos de recorrer aos acordos de Ouro Preto e exigir
a exclusão de tais produtos das listas de adequação,
argumentando que a respectiva exportação toma in
justificável a manutenção de tarifas protecionistas.

Há ainda outros problemas, originados pelo
descumprimento de dispositivos do Tratado e pelOl
desrespeito a itens importantes dos acordos assina
dos. Entre tantos, que jamais são comentados pela
imprensa comum ou especializada, mencionaremos
apenas os que mais prejuízos trouxeram ao Brasil.

Observem com atenção os nobres colegas~

O compromisso argentino de dar preferência à
importação de bens de capital brasileiros foi violado
com a subseqQente anulação de tarifa para bens de
outras procedências. Já o acordo entre Brasil e Ar-
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gentina relativo à indústria automotriz terminou o últi- por ignorância, deve merecer repúdio manifesto e
mo dia de 1994, mas a Argentina nos forçou a pror- constante, em nome dos mais legítimos interesses
rogá-lo para manter compromissos assumidos, até nacionais.
1999, com montadoras localizadas em seu território. Sr. Presidente, solicito a V. Ex.! que autorize a
Também na exportação do açúcar brasileiro apre- divulgação deste pronunciamento no programa A
sentam-se problemas: nossos parceiros nos taxam Voz do Brasil.
em 20% e se recusam a estabelecer qualquer prazo O SR. NILSON GIBSON (PSB-PE. Sem revi-
para eliminação da tarifa. Por fim, merece destaque são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
a questão das zonas francas, porque os produtos tados, acabo de ouvir o pronunciamento do nobre e
importados pela Zona Franca da Patagônia entram ilustre Sr. Deputado Valdir Colatto. Essa é também a
no Brasil como se fossem fabricados na Argentina - minha preocupação.
e, portanto, não sofrem qualquer taxação - mas não OCupo hoje, mais uma vez, esta tribuna para
há reciprocidade quando se trata da Zona Franca de abordar a situação das linhas de ações e diretrizes
Manaus. estabelecidas pelo Governo Fernando Cardoso

Ao contrário, pois, do que pode parecer e do (ateu), no sentido de encarecer as importações para
que vem sendo apresentado injustamente pela mí- reduzir o déficit da balança comerciar, previsto para
dia, o fato é que o Brasil tem sido parceiro generoso 15 bilhões de dólares este ano. Primeiro foi a corrida
no que se refere ao Mercosul. Os números não men- para fechar operações e antecipar-se às medidas
tem: em 1995, a balança comercial do Brasil em re- que afetam o financiamento. Agora, surgem as críti-
lação à Argentina apresentou déficit de 1,5 bilhão de cas e a busca de manobras para contorná-Ias.
dólares, o que representa simplesmente 50% de Data Venia, não vejo muita coisa de positivo
todo o déficit comercial do Brasil no mesmo período. nessas restrições Por quê? Elas mostram que o Go-

Sr. Presidente, as regras do jogo internacional vemo Fernando Henrique Cardoso (ateu) está mais
são claras. Todos os países pretendem o livre aces- preocupado do que aparentava com o desequilíbrio
so aos grandes mercados. No contexto do Mercosul, da balança comercial, e decidiu agir.
o Brasil é um grande mercado, responsável por 75% A preocupação é boa, mas a solução não é efi-
das operações comerciais realizadas. Assim, nossos caz para se alcançarem os objetivos desejados. Veio
parceiros é que têm vantagens em ocupá-lo, porque tarde e não resolverá o problema, principalmente
nisso encontram excelente oportunidade de se de- porque as restrições ao financiamento não afetam os
senvolverem. produtos que pesam exatamente no déficit da balan-

Nas condições atuais, o Brasil vem abrindo ça comercial: as importações de 'petróleo e deriva-
mão de seu grande trunfo em termos de competitivi- dos, segundo o Deputado Israel Pinheiro.
dade, que é justamente o tamanho de seu mercado, Sr. Presidente, Sras e Srs. Deputados, no pas-
a permitir produção em larga escala. Devemos sem- sado, foram gastos 8 bilhões de dólares, valor que
pre ter em mente, no momento de negociar, que in- chegou a 8,5 bilhões, se contarmos combustíveis e
dústrias de grande porte só puderam se estabelecer óleos minerais - um aumento de 26%, que poderá
nos outros países porque se tomaram viáveis econo- ser maior neste ano, dependendo da evolução do
micamente, isto é, porque tiveram acesso a um consumo e do preço.
grande mercado. Se a economia crescer - coisa em que não

Não podemos, pois, e definitivamente, conce- acredito - e os preços do petróleo se mantiverem
der quaisquer outras vantagens a nossos parceiros nos níveis atuais, poderáchegar a 10 bilhões de dó-
no Mercosul. A produção brasileira tem de ser prote- lares. Além disso, as importações até 10 bilhões es-
gida contra tais abusos, devendo as regras comer- tão isentas. Poderá haver um buraco sem fim. Essas
ciais reverter eqüitativamente ao nosso favor. Não medidas de afogadilho, acrescento, não fortalecem a
podemos esquecer, ainda, que conceder vantagens credibilidade do Governo Fernando Henrique Cardo-
competitivas a um país como a Argentina é algo to- so (áteu).
talmente descabido, uma vez que seu PIB per capi- Ao mesmo tempo, confirmo a inconsistência da
ta é quase o dobro do brasileiro. política de comércio exterior que, na verdade, não

De hoje em diante, portanto, nossa atitude em existe. Ainda há poucos dias, o Ministro da Fazenda,
relação ao Mercosul deve preceder de análise mais Pedro Malan, afirmou, em Nova Iorque, que não se
apurada e realista dos fatos. Quanto à falsa propa- repitiria o erro do passado de conter, artificialmente,
ganda realizada pela imprensa, seja por má-fé ou as importações. O caminho escolhido, acrescentou o
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Ministro Pedro Malan, foi reduzir custos, para elevar são nas funções constitucionais do Poder Judiciário,
as exportações, e aumentar a produção, para abas- representando ação castradora do exercício de suas
tecer o mercado intemacional. E, Sr. Presidente, atividades.
eles acreditaram na mentira. Trata-se de decisão autoritária, que demonstra

Concessa maxlma venia, não foi nada disso a verdadeira face do Governo - a sua face cruel
que veio. para com os servidores públicos. Em verdade, a me-

Há, evidentemente, reclamações provocadas dida provisória em apreço desatende os valores de-
por interesses contrariados de importadores que es- mocráticos e éticos que devem prevalecer nas rela-
tavam se benefICiando com os financiamentos. Mas, ções entre os três Poderes, Executivo, legislativo e
no fundo, todos concordam em que não será por aí Judiciário.
que o Governo Fernando Henrique Cardoso (ateu) A medida provisória visa impedir o reajuste de
reduzirá as importações de forma significativa, a 28,86% para os servidores civis por extensão da de-
ponto de atenuar o grave desequilíbrio cambial. cisão do STF, que julgou lega! o pleito de pequeno

São medidas tópicas. grupo de servidores da União - extensão do aumen
to conferido aos militares em 1993.

Sr. Presidente, estão tentando apagar tardia-
mente a fogueira que deixaram crescer, com baldes Com efeito, a política do Govemo Federal fren-
que provocarão muita lama e fumaça sem maior re- te aos servidores públicos tem sido do mais absoluto
sultado, mesmo porque é preciso ser muito ingênuo desrespeito às suas aspirações e anseios.
para não saber que as restrições serão facilmente É inquestionável que a Medida Provisória n2
contomadas pelas grandes firmas importadoras. 1.570 representa inominável afronta à sociedade,

Sr. Presidente, desde que foi criado, em no- não apenas aos trabalhadores públicos, pelas Iimita-
vembro de 1995, o Programa de Estímulo à Reestru- ções que impõe no acesso das pessoas ao Poder
turação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Judiciário. Ao determinar o oferecimento de garan-
Nacional - PROER _ já fez doações de 40,2 bilhões tias reais ou de fiança para concessão de liminar, o
de reais para salvar pequenos, médios e grandes Governo, na verdade, está impedindo as pessoas de
bancos. Falando só dos grandes, foram 8,5 bilhões recorrerem ao Judiciário para verem os seus direitos

tutelados.
para o Econômico, na Bahia; para o Nacional de Mi-
nas Gerais, 7,5 bilhões - banco que é da nora do A medida enfraquece o Judiciário, que ficará
Presidente Fernando Henrique Cardoso (ateu) _ e, imobilizado diante de justas e legítimas aspirações
finalmente, agora para o Bamerindus, do Paraná, 7,5 do cidadãos; debilitará ainda mais o Legislativo, iner-
bilhões. Data venia, dinheiro suficiente para se com- te diante da -maioriâ do amém- em que se transfor-
prar quatro Companhias Vale do Rio Doce. Os cor- mou o Congresso Nacional, e cerceará direitos indi-
ruptos riem à vontade dos que vivem com honestida- viduais e coletivos restringindo a possibilidade de
de e exercem dignamente sua atividade profissional que alguém acione juridicamente a Fazenda Pública,
e política. reclamando, eventualmente, o que seja de direito.

Sr. Presidente, é horrível. O Chefe do Govemo Federal assume, franca-
mente, postura de ditador civil, cerceando a Iiberda-

Oportunamente, voltarei ao assunto. de de cidadãos brasileiros questionarem direitos pe-
O SR. CORIOLANO SALES (BlocolPDT-BA. rante o Poder Judiciário.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Essa medida do Sr. Fernando Henrique Cardo-
Srs. Deputados, quero contestar a validade política so representa abominável retrocesso na consolida-
da Medida Provisória n2 1.570, de 26 de março de ção do Estado de direito democrático, que o povo
1997. brasileiro, a duras penas, vem construindo.

Entendo que a edição dessa medida provisória, Resta crer que este Congresso, numa atitude
de forma clara e inequívoca, registra o abuso que o de auto-estima e de responsabilidade para com a
Governo vem praticando na utilização desse instru- representação do povo brasileiro, negará essa esta-
mento contra as instituições democráticas do nosso pafúrdia, para não dizer cruel e perversa, medida
País. provisória em nome da dignidade da Nação ultraja-

A Medida Provisória n2 1.570 desobriga o Go- da! Se não o fizer, resta a esperança de que o pró-
vemo de cumprir decisões judiciais provisórias, res- prio Judiciário apreciará a proposição judicial e de-
tringindo a adoção pelos juízes das chamadas tute- clarando inconstitucionais os dispositivos da Medida
las antecipadas. É, sem dúvida, intolerável intromis- Provisória n2 1.570, que ferem a independência da-
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quele Poder, que tem o dever indeclinável de apre- nos, sem se preocuparem com os policiais mortos
ciar e julgar eventuais direitos do povo brasileiro. no cumprimento do dever, nem com suas esposas e

Sr. Presidente, peço a V.Exa que autorize a di- filhos. Quem se preocupa com nossas famílias, nós
vulgação do meu pronunciamento no jomal Hoje na que vivemos encarcerados em nossas casas gra-
Câmara e no programa A Voz do Brasil. deadas, com alarmes em todas as portas e janelas,

O SR. EULER RIBEIRO (PFL-AM. Pronuncia o portões eletrônicos e segurança?
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- Volto a afirmar desta tribuna: não é justo colo-
putados, voltam determinados segmentos do Execu- car o Amazonas no centro das mazelas sociais de
tivo a tentar quebrar princípios constitucionais que todo o País, nem o Govemados Amazonio Mendes
estabelecem o federalismo, para interferir na gestão como omisso ou prevaricador. A prostituição é. um
da coisa pública no meu Estado, o Amazonas. Para mal da humanidade, que se espalha em todo o mun-
isso, têm-se ultilizado do espaço que generosamen- do, alcançando agora, doentiamente, até as crian-
te lhes concede o jornal O Globo. ças. Esse crime deve ser combatido sem trégua pela

Hoje mesmo, servidora do Ministério da Justiça Polícia do Amazonas e com ações federais efetivas
afirma que a Polícia Federal vai combater a prostitui- no campo social - principalmente na área da educa-
ção infantil no Estado e que o Governador Amazonio ção - oferta de empregos, atendimento à saúde,
Mendes teria cometido crime de prevaricação por além de outros cuidados que a sociedade merece.
não ter tomado providências em relação ao relatório O SR. ROBERTO VALADÃO (BlocoIPMDB-
feito pela Comissão dos Direitos Humanos da Cima- ES. sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.
ra dos Deputados quanto ao grave problema. e Srs. Deputados, já havia falado algumas vezes, da

Ignoramos quais os objetivos dessa servidora tribuna desta Casa, a respeito da ZPE do Estado do
pública, mas certamente ela desconhece a verdade Espírito Santo. O Sr. Govemador do Estado, talvez
ou age de má-fé, fazendo tal afirmação. O Governa- por falta de alguma providência administrativa, dei-
dor Amazonino Mendes, ao receber o relatório, en- xou que a ZPE - Zona de Processamento de Expor-
caminhou-o de apronto ao Ministério Público, que tação - concedida ao Estado do Espírito Santo tives-
pesquisou as denúncias e nada encontrou que incri- se sua caducidade decretada.
minasse o Secretário de Segurança, Dr. Klinger Cos- Tenho em mão a relação das ZPES de todo o
ta, ou que justificasse sua demissão, como sugeria o Brasil: as de Macaíba, de Parnaíba, de Suave, de
relatório. Diante do trabalho isento do Ministério PÚ- Ilhéus, de Araguaína, de Cárceres, de Barcarena, de
blico, o Govemador entendeu que demitir o Secretá- São Luís, do Rio grande e de Corumbá. Há também
rio seria injusto. certamente, seu trabalho na Secra- as de Imbituba, de João Pessoa, de Teófilo Otoni e
taria incomoda alguns setores. de Nossa Senhora do Socorro. As ZPEs de ltaguaí e

Causa estranheza essa sistemática campanha, de Vila Velha foram .~onsideradas caducas, Sr. Pre-
porque o Governador Amazonino Mendes tem ado- sidente, por falta de providências administrativas.
tado todas as providências que lhe competem, e ou- Esse levantamento foi feito pelo Ministério da Indus-
tras até mais radicais, para evitar eventuais desrnan- tria, do Comércio e do Turismo.
dos de policiais. Proferimos discursos nesta Casa e endereça-

Ao assumir o Governo do Estado pela prirneira mos ofício ao Sr. Ministro da Indústria, do Comércio
vez, o Governados extinguiu a Polícia para assegu- e do Turismo a fim de que S.Exa. pudesse fornecer
rar os direitos humanos, constituindo uma nova , nova autorização para a construção de uma nova
dela afastando os maus policiais. Além disso, tem ZPE no Estado do Espírito Santo.
equipado essa Polícia com todos os meios materiais Pois bem, Sr. Presidente, também o Sr. Gover-
necessários à defesa da sociedade, como é de seu nador, depois de ter recebido cópia de três discursos
devei'. que proferi da tribuna, a respeito do tema, solicitou .

Não defendo a violência, nern arbitrariedades ao Sr. Ministro da Indústria, do Comércio e do Turis-
que, todos sabemos, alguns maus policiais come- mo nova autorização para a construção de uma
tem. Elas devem ser combatidas dentro dos rigores nova ZPE em nosso Estado. E conseguimos, graças
da lei. Mas é estranho que nos confrontos com gan- a um intenso trabalho - e também da bancada fede-
gues armadas com armas de maior poder de fogo, ral do Estado do Espírito Santo - levar o Sr. Ministro
contrabandeadas pelo narcotráfico, certas pessoas da Indústria, do Comércio e do Turismo à Vitória,
se manifestem sempre contra a Polícia e ao lado dos onde foi concedida autorização para a construção de
chamados direitos humanos de bandidos assassi- uma nova ZPE.
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Sr. Presidente, essa vitória é importante para o de contas especiais , o que compreende a juntada
nosso Estado, em face de sua posição geográfica. O da documentação, o levantamento dos débitos e o
Estado do Espírito Santo dispõe de um dos maiores envio dos processos à Auditoria Interna da CONAB
complexos portuários do País e da América Latina. e órgãos externos de controle e fiscalização (CISET
Parabenizo as autoridades brasileiras pela instala- e TCU).
ção de uma Zona de Processamento de Exportaçõ- Acrescenta ainda o Presidente:
es naquela região. 4) Que a fiscalização dos estoques públicos

Quero exortar as autoridades estaduais, o Mi- sob a responsabilidade desta Companhia diz respei-
nistro da Indústria do Comércio e do Turismo, a que to exclusivamente aos produtos em AGF (Aquisição
tomem as devidas providências o mais rapidamente do Governo Federal). Ou seja, produtos já perten-
possível, para que essa Zona de Processamento de centes aos estoques governamentais.
Exportações entre em funcionamento. 5) Que, das 436 mil toneladas de grãos desvia-

Finalmente, informo a V.Exas. que o Município das a que se refere a matéria divulgada pela CO-
da Serra já foi escolhido para sediar a ZPE por ser NAB, cerca de 238 mil toneladas estavam em AGF e
um dos mais progressistas do Estado do Espírito que as 198 mil restantes correspondem a EGF ( em-
Santo e também importante distrito industrial. préstimo do Governo Federal). Portanto, esta última

O SR. ADHEMAR DE BARROS FILHO (PPB- parcela se refere a produtos ainda pertencentes aos
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras, produtores e oferecida em garantia aos empréstimos
e Srs. Deputados, ocupo a tribuna para registrar fato de comercialização que contraíram junto aos agen-
para mim inusitado. tes financeiros, instituições a quem compete a fisca-

No dia 4 de março, encaminhamos à Mesa da Iização de tais estoques.
Câmara dos Deputados o Requerimento de Informa- 6) Que, apesar de não ser de sua responsabili-
ções n2 2.238, de 1997, através do qual solicitamos dade direta a CONAB, durante o ano de 1996, em
ao Ministro da Agricultura e do Abastecimento, Ar/in- inúmeras oportunidades colaborou com esses agen-
do Porto, explicações· sobre o desvio de grãos dos tes, promovendo fiscalizações dos produtos em
estoques do Governo, bem como a clara definição EGF.
da responsabilidade da atual Diretoria da CONAB. 7) Que, em 1996, foram encaminhadas ao Mi-

E qual não foi minha surpresa ao receber ofício nistério Público 203 nalilia criminis e mais 206, so-
do Presidente da CONAS, Francisco Sérgio Turra. O mente nos primeiros meses do corrente ano.
requerimento foi respondido com tanta presteza, o Por fim, Sr. Ministro, pose-se concluir que os
que considero uma atenção especial a esta Casa. desvios identificados ao longo de nove etapas de fis-

Diz o Presidente: calização realizadas pela CONAB durante o ano de
1) Que a divulgação à imprensa·sobre o desvio 1996- e os correspondentes débitos por ele enseja-

de 436 mil toneladas de grãos pertencentes aos es- dos...;. serão recuperados.
toques governamentais, ao longo do ano de 1996: Respeitosamente, Francisco Sérgio Turra, Pre-
foi iniciativa da própria CONAB. sidente da CONAS.

2) Que a informação de que esses estoques Sr. Presidente, nes\a oportunidade, desejo
estan'am avall'ados em R$40 milhões não partiu des-

aplaudir as atuações do Presidente da CONAB e do
ta Companhia, tratando-se tão-somente de ilação· Ministro Arlindo Porto pela clareza das explicações
feita pela imprensa. Cumpre ainda enfatizar que dadas a este parlamentar.
esse montante não pode ser entendido como prejuí-
zo para o Erário público, pois, na medida em que . Tenham certeza ·de que todos os produtores
são detectados os desvios; simultaneamente são que col.ocam seus produtos sob responsabilidade da
constituídos os processos de cobrança, descreden- CONAS são tratados com respeito e seriedade.
ciados os armazenadores e encaminhadas as nali- O SR. MOACIR MICHELETTO (BlocoIPMDB-
tias criminis à Procuradoria-Geral da República. E PRo Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden-
mais: de todos os processos abertos relativos ao te, Sras. e Srs. Deputados, quero registrar, mais
ano de 1996, a recuperação dos créditos tem sido uma vez, a crise da cotonicultura pela qual o nosso
da ordem de 70%. País está passando.

3) Que processos não indenizados pela via ad- Pelo segundo ano consecutivo, a cultura do al-
ministrativa são encaminhados à Justiça para a res- godão é a mais prejudicada em termos de diminui-
pectiva cobrança. Que, a seguir, são feitas tomadas ção da produção, como conseqüência da política an-
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tagônica do Governo de não aplicar salvaguardas da bola mas, infelizmente, vem procedendo da forma
sobre as importações de algodão subsidiado. mais estapafúrdia possível.

A produção de algodão, segundo estimativas No Mercosul, o Governo brasileiro adotou a pí-
do Governo, deverá cair mais de 14% em relação ao fia posição de fixar uma tarifa externa comum, a
ano anterior. Com isto, a produção nacional de algo- TEC, de 6%, tarifa essa que não tem a mínima con-
dão será de apenas 355 mil toneladas de algodão dição de salvaguardar o mercado doméstico da con-
em pluma. corrência predatória imposta pelos países desenvol-

Com a queda da produção de algodão, o Brasil vidos.
já é o principal importador mundial de fibra de algo- Não se entende por que foi fixada uma TEC
dão, conforme as últimas informações do Departa- tão baixa para o algodão, quando se tem consolida-
mento de Agricultura dos Estados Unidos. da na Organização Mundial de Comércio (ex-GATT)

A estimativa de importação de algodão é de uma tarifa de 55%, o que permite que o Brasil eleve
mais de 520 mil toneladas, o que deverá impactar a tarifa do imposto de importação até esse patamar
negativamente a Balança Comercial brasileira em para terceiros mercados.
mais de 800 milhões de dólares. O Governo brasileiro prejudicou, ainda mais, o

algodão na lista de exceção à tarifa externa comum.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, existe raciona- Nessa lista, o Brasil diminuiu ainda mais a alíquota

Iidade em derrotar a si mesmo? Esta é uma questão do imposto de importação do algodão, que atual-
misteriosa que aos poucos está demonstrando o mente é de apenas 3% e, somente no ano 2000 é
despreparo e o antagonismo do Governo brasileiro que a tarifa convergirá para a TEC de apenas 6%.
acerca dos instrumentos legais que permitem a taxa-
ção compensatória das importações subsidiadas de Não devemos esquecer, Sr. Presidente, Sras.
algodão. e Srs. Deputados, da famosa Lista Dallari, na qual

as alíquotas do Imposto de Importação de Produtos
Como forma de inibir as importações subsidia- Têxteis foram elevadas de 18% para 70%. Na ado-

das de algodão, a Confederação Nacional da Agri- ção dessa medida, em 1995, o Governo brasileiro
cultura - CNA, a Organização das Cooperativas Bra- alegou que havia subsídios na origem e que um pro-
sileiras - ceB, e a Sociedade Rural Brasileira - cesso de imposição de direitos compensatórios leva-
SRB, protocolaram junto ao Ministério da Indústria, ria noventa dias. Esta medida permitiu que a Indús-
do Comércio e do Turismo, petição para investiga- tria elevasse os preços ao consumidor interno, ele-
ção das importações provenientes dos Estados Uni- vando os seus lucros, tendo em vista que importou
dos. matéria-prima barata com subsídios, protegendo-se

Atendidas todas as exigências legais, o Minis- com tarifa elevada na importação de tecidos.
tério da Indústria anunciou que não taxará as impor- O que se pode dizer no caso do algodão, cujas
tações subsidiadas de algodão porque considera importações comprovadamente subsidiadas, após
que não houve dano nem nexo causal direto entre dois anos de investigação, o Governo decidiu não
as compras do produto no mercado externo e a re- sobretaxar? Por que o Governo, naquela época, ele-
dução da produção brasileira. vou as alíquotas de importações de produtos têxteis

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, essa é para 70% e não aplicou direitos compensatórios às
uma posição contraditória do Ministério da Indústria, importações subsidiadas de algodão? São indaga-
do Comércio e do Turismo, uma vez que os relat6- çóes que os produtores brasileiros fazem a todo mo-
rios do Governo comprovaram não haver dúvidas de mento e não recebem resposta do Governo.
que as importações dos Estados Unidos era' subsi- Visando uma explicação do Governo, a CNA,
diadas em mais de US$18 cants por libra-peso. no ano passado, recorreu, através de Recurso Admi-

Não se entende por que o Governo tomou uma nistrativo, junto ao Ministério da Indústria, do Cornér-
posição diametralmente oposta à lógica de sobreta- cio e do Turismo, da decisão de encerramento da in-
xar as importações subsidiadas de algodão. Essa vestigação das importações subsidiadas de algodão.
postura do Governo é comparável ao seguinte: é Até o momento, nenhuma resposta foi dada por
como se a Seleção Brasileira estivesse disputando a aquele Ministério, o que demonstra, mais uma vez, o
final da Copa do Mundo e todos os jogadores adver- total descaso das autoridades quanto à questão do
sários fossem expulsos e, mesmo assim, nossa Se- algodão brasileiro.
leção perdesse fazendo cinqüenta gols contra. No Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, as per-
caso do algodão, o Brasil está com o domínio total das da cotonicultura no Brasil são profundas princi-
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palmente porque trata-se de uma cultura intensiva nos de rua desfilarem amarrados; a fotografia depri-
em mão-de-obra. As estimativas realizadas pelo Ins- mente está estampada nos jornais Folha de S.Pau-
tituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e lo, Correio Braziliense, e, possivelmente, em ou-
Social - IPARDES, do meu Estado, concluiu que a tros noticiários. Ainda no jornal Folha de S.Paulo,
queda abrupta da produção de algodão, nesses últi- há notícias de que PMs podem ter matado filho de
mos dez anos, gerou desemprego potencia1 de mais atriz. Voltando a São Paulo, comerciante foi massa-
de 800 mil trabalhadores no Brasil, apenas na cultu- crado por policias militares na sacada de um prédio
ra do algodão. em Santo André; o laudo a respeito está sendo nes-

Com a queda da produção de algodão e com o te instante anunciado pela Universidade Estadual de
aumento súbito das importações, o setor serviços Campinas, São Paulo. E ainda pelo Correio Brazi-
deixa de faturar cerca de 25 milhões de reais e os Iiense somos informados de que uma chacina no
Estados deixam de arrecadar em tomo de 135 mi- Tocantins foi praticada por policiais militares.
Ihões de reais em impostos. Então, Sr. Presidente, seguramente não se tra-

A não-fixação de tarifa compensatória para ta de caso isolado. Também nao se trata de dizer
neutralizar os efeitos predatórios das importações que a Corporação tem bons ou m~us policiais.
subsidiadas de algodão é uma derrota do próprio Quem vai dizer se a Corporação tem bons ou maus
Governo que mostra o quão neófito é no tratamento policiais não é a Justiça Militar, mas, sim, a Justiça
dos subsídios internacionais que prejudicam a pro- Comum.
dução e geração de empregos. V.Exa, Sr. Presidente, está lembrado de que

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na cri- tramitou a este respeito nesta Casa um amplo proje-
se do algodão perde o Brasil por não tratar adequa- to. Pois bem, a proposição foi mutilada no Senado e
damente a questão do comércio predatório intema- voltou para a Câmara, onde se aprovou que apenas
cional. Perde a sociedade brasileira com o aumento os crimes dolosos contra a vida serão julgados - jul-
do desemprego no campo, agravando os problemas gados, repito - pela Justiça Militar. Quer dizer, o in-
sociais e engrossando a fila dos desempregados nos quérito é feito ainda nos quartéis. Convenhamos, Sr.
grandes centros urbanos. Perde a Balança Comer- Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Nós, do Poder
cial no segmento algodão e derivados, que na déca- Legislativo e do Poder Executivo precisamos dar an-
da de ao era superavitária em mais de 500 milhões darnento a projetos mais globais e abrangentes no
de dólares e no momento é deficitária. Perde o pro-sentido da proteção dos direitos humanos.
dutor nacional, que paga a conta pela condução A Associação dos Delegados de Polícia do
arnadorística do Governo em questão tão séria e Brasil entrou com Ação Direta de Inconstitucionalida-
fundamental: a aplicação da legislação antidumping de no Supremo Tribunal Federal, argüindo a incons-
e antisubsídio. titucionalidade de se permitir que as investigações

Resta aos produtores de algodão, como cida-policiais a respeito de crimes cometidos por policiais
dãos brasileiros, o seu voto para eleger os seus legí- sejam efetuada pela Polícia Militar. A ação está há
timos representantes. Somente assim poderá ser vários meses naquela Corte, mas não é decidida.
restabelecida a sua dignidade, assegurando-lhes o Desta forma, Sr. Presidente, a responsabilida-
direito nobre de produzir e garantir a oferta perma- de não é de um ou de outro, mas de todos nós. Por
nente de produtos para o nosso povo. isso, faço apelo a esta Casa. Projeto de Lei apresen-

O SR. HÉLIO BICUDO (BlocoIPT-SP. sem re- tado por este orador, em agosto do ano passado,
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- abrange todos os crimes praticados pelos policiais
putados, a propósito dos - lamentáveis, não - gra;. militares nas atividades de policiamento, que são ati-
víssimos fatos ocorridos em São Paulo, o Sr. Minis- vidades eminentemente civis. De acordo com a pro-
tro da Justiça disse que as cenas revelam um caso posição, essa competência passa a ser da Justiça
isolado, não refletindo a maneira de a Corporação Comum. É preciso que as Lideranças desta Casa,
Militar atuar. do Governo e da Oposição, unam-se para conferir

Ora, Sr. Presidente, não obstante o apreço, a urgência à tramitação desse projeto, a fim de que
estima e a consideração que dedico ao eminente possamos dar um passo, ainda que tímido, e acabar
Ministro da Justiça, se S.Exa perpassar os olhos com este lamentável estado de coisas.
pelo noticiário dos jornais de hoje, há de verificar O povo brasileiro não tem segurança porque
que não se trata de fato isolado, nem adstrito ao Es- não tem polícia; não tem polícia porque a que aí está
tado de São Paulo. Em Manaus, a Polícia faz meni- é fruto da ditadura militar.
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O SR. GERSON PERES (PPB-PA). Sr. Presi- rem que abaixasse a caixa e mostrasse a nota fiscal.
dente, Sras. e Srs. Deputados, a violência tem sido a Interpelaram-no, coagiram-no.
marca predominante do fim do século. O que vimos E o que queriam esses soldados? Impedir o
ontem na televisão foram bandidos fardados no Es- vai-e-vem de um cidadão brasileiro nas ruas de sua
tado de São Paulo praticando crimes que a eles cidade ou assaltá-los? São homens mal recrutados,
competia não deixar fossem concretizados por ter- mal preparados e mal qualificados.
ceiros. Deixo essas considerações, nosso protesto

Mas é preciso que haja uma reflexão por parte pela vergonhosa demonstração da má ação desses
de todo o sistema governamental, do sistema judi- militares nas ruas, menos por culpa deles mesmos,
ciário, do sistema administrativo, para que possamos mas por culpa daqueles que não souberam recrutar
encontrar uma saída para este grave prQblema: a os cidadãos para garantir a segurança das pessoas
violência nas ruas, dentro das casas, nos bares, nas nas ruas.
festas. Parece que todos saem pensando que po- Sr. Presidente, falei sobre isso porque tenho a
dem desaparecer depois de qualquer gesto de vio- Medalha do Mérito da Polícia Militar do Pará. Sei
lência praticado por alguém. que em meu Estado os Oficiais têm se debruçado

Ontem, os bandidos fardados no Estado de nessas dificuldades. E mais, a eles deixo esta reco-
São Paulo estarreceram a Nação. Consequente- mendação: é preciso colocar na pauta inicial de seus
mente, é preciso verificar as causas que levam as serviços, como fundamento principal, um recruta-
Polícias Militares dos Estados a terem cidadãos far- mento investigatório amplo para depois vestir a farda
dados agindo dessa maneira. Acredito, pela minha nos cidadãos.
experiência de vida pública, que as polícias militares, Era o que tinha a dizer.
as quais possuem quartéis bem estruturados, servi- O SR. OSCAR ANDRADE (BlocoIPMDB - RO.
ços de investigação próprios, tropas de elite, não es- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr-'s e Srs.
tão dando importância à causa fundamental que ma- Deputados, quero compartilhar com os nobres pares
cuia as tradições históricas dos seus bons serviços presentes minha grande alegria e meu imenso orgu-
prestados aos Estados brasileiros. A meu ver, a cau- lho pelos avanços já verificados pela Comissão Ex-
sa reside na deficiência do recrutamento. Eles acei- tema, a qual tenho a honra de coordenar, que inicia-
tam as pessoas por conveniência ou recomendação. rá seus trabalhos a partir do dia 10 do próximo mês,
A seleção é muita técnica e aí deveria entrar o servi- destinada a acompanhar o surto de malária em Ron-
ço de investigação das polícias militares, a fim de dônia.
saber que é o futuro servidor - onde nasceu, de Em menos de um mê's que fizemos o pedido,
onde veio, sua ficha corrida, seus anteCedentes e meus companheiros de Comissão - Deputados Con-
até suas anomalias congênitas - para poder vestir fúcio Moura, Marinha Raupp e Moisés Bennesby -
nesse cidadão a farda que significa o símbolo de se- com minha modesta ajuda, conseguimos mobilizar a
gurança da sociedade, a qual não pode ficar à mer- opinião pública de nosso Estado e de todo o País,
cê de pessoas mal recrutadas, bandidos de origem elevando seu nível de consciência para a necessida-
que ali vão em busca de um salário baixo para viver, de urgente, inadiável, inescapável de se unir esfor-
como se fosse um emprego comum. Tenho certeza ços de toda ordem para erradicar esse terrível mal.
de que esse recrutamento não é feito como deveria É uma cruzada pela vida, pelo progresso e
ser. pela emancipação rondoniense, que, nos próximos

Tenho respeito pelas polícias militares. Seus dias, irá desdobrar-se em duas importantes frentes:
serviços são úteis, mas elas fracassam em relação dia 11 do próximo mês promoveremos uma grande
ao recrutamento. Por isso que no seio delas ema- audiência pública em Porto Velho, aproveitando a
nam esses tipos safados, ordinários, bandidos, que presença do Senhor Presidente da República, que lá
se mesclam nas esquinas para buscar, através da estará para inauguração da Hidrovia Madeira Ama-
interpelação, da intimidação, vantagens. Essa é a zonas, a fim de dar visibilidade nacional a nossa
verdade. luta. Para tanto, contaremos com a presença do Sr.

Contava-me hoje um amigo Deputado que Ministro da Saúde, Prol. Carlos César Silva de Albu-
numa das esquinas da cidade de São Paulo, quando querque, que coordenará nosso pedido; do Governa-
saia de um banco, presenciou dois soldados mar- dor Valdir Raupp; do Secretário Estadual de Saúde,
charem em direção a um cidadão que carregava Dr. Sérgio Siqueira de Carvalho; Secretários de Saú-
uma caixa com equipamentos de bicicleta, e exigi- de dos Municípios rondonienses mais devastados



Abril de 1997 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 2 08313

pela malária além de representantes da classe médi- co que se beneficiaram dessa lavagem de dinheiro
ca e da sociedade civil, como é o caso da Pastoral sujo e nomeia o Sr. Tsuyoshi Marcos Narita, através
da Saúde da Igreja Católica em Rondônia. da agência do Banco América do Sul, em Cuiabá,

Em seguida, no final de abril, nova audiência conta n2 98115356-07. Investiguei o Sr. Narita e des-
pública, dessa vez, nesta Casa, nossa Comissão cobri que ele é o Chefe de Operações Financeiras
voltará a receber o Ministro Car10s César Albuquer- do Banco do Estado de Mato Grosso, ou seja, a ra-
que, e também o Presidente e o Coordenador Seto- posa estava tomando conta do galinheiro, como bem
rial do Combate à Malária da Fundação Nacional da o diz o ex-Govemador Leonel Brizola.
Saúde, bem como os representantes, no Brasil, de Estamos preocupados porque anteriormente
organismos multilaterais com responsabilidades no dissemos desta tribuna que a máfia dos Srs. Ramos,
financiamento e na assistência tecnocientíficas a es- Ganon, Vetor, Aplic, Negociai et caterva operaram
sas ações - Banco Mundial, Banco Interamericano quase uma dezena de anos em Mato Grosso, espe-
de Desenvolvimento, Organização Mundial da Saú- cialmente de 1990 a fevereiro de 1997, passando
de e Organização Pan-Americana de Saúde. por sucessivos govemos estaduais, sempre de for-

Estou confiante, Sr. Presidente, em que esse ma suspeitosa, se olharmos retroativamente.
inédito mutirão de reflexão coletiva sobre a malária Tenho em minhas mãos todas as emissões de
nos permitirá trocar idéias, experiências e sugestões títulos públicos do Estado de Mato Grosso feitas en-
para uma avaliação crítica das ações empreendidas tre fevereiro de 1990 até fevereiro de 1997. É im-
até hoje e para o encaminhamento de soluções defi- pressionante ver que o Banco Vetor, desde agosto
nitivas. de 1992, é agente privilegiado na compra e venda

Aproveito a oportunidade para conclamar os dos títulos públicos estaduais de Mato Grosso. Mais
nobres colegas, principalmente os companheiros impressionante ainda é ver que, mesmo após insta-
das bancadas dos Estados da região amazônica, a lada a CPI dos Precatórios, no Senado, aqueles se-
prestigiarem esse evento, a ele comparecendo e en- nhores que ali estiveram para explicar o inexplicável,
caminhando suas sugestões à Comissão. E quero ou seja, suas operações fraudulentas, tenham con-
agradecer ao Presidente desta Casa, Deputado Mi- seguido operar com o Estado de Mato Grosso, mes-
chel Temer, a sensibilidade em tomar realidade mo depois de estarem sendo investigados pela CPI.
essa Comissão. Cito especialmente a Negociai DVTM, a Perfil CCTN

O SR. GILNEY VIANA (BlocolPT - MT. Sem e a Aplic S/A DTVM.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, SrIs e Srs. De- Sr. Presidente, diante de tais fatos, procurei o
putados, em primeiro lugar registro minha solidaria-· Senador Roberto Requião e o Senador Eduardo Su-
dade aos Senadores da República que estão proce- plicy .e os deixei a par dos dados que tenho em
dendo às investigações da chamada CPI dos Preca- mãos e de outra listagem de debêntures da Cemat,
tórios. E"julgo oportuno manifestar meu apoio desta que também foi objeto da maracutaia intermediada
tribuna, porque neste exato momento a CPI se pro- pelo Banco Vetor et caterva. Mostrei a S. ExIs que
põe a convocar os verdadeiros implicados: os tuba- para incriminar e, se possível, submeter esses se-
rões, os compradores finais dos títulos públicos, que nhores à Justiça, para que paguem pelos seus cri-
o fizeram de forma leviana ou suspeitosa. mes, é preciso investigar não apenas os Estados de

Por outro lado, minha solidariedade especial Santa Catarina, Paraná e Pemambuco e os Municí-
aos Senadores Bemardo Cabral e Roberto Requião, pios de São Paulo, como Guarulhos, Campinas ou
os quais, corajosamente, com tenacidade e firmeza, que tais, mas sim todos os Estados e Municípios em
têm resistido às pressões que a CPI vem sofrendo. que esses senhores e agências operaram.
Que possam convocar os grandes banqueiros, os Neste sentido, estou oficiando hoje o Sr. Presi-
Govemadores e os responsáveis por essa verdadei- dente da CP) dos Precatórios, Senador Bernardo
ra maracutaia que só beneficiou ladrões mafiosos do Cabral, para que estenda as investigações especial-
colarinho branco e prejudicou os tesouros públicos mente ao Estado de Mato Grosso e, quiçá, outros
estaduais e municipais. que operaram com títulos públicos através desses

Sr. Presidente, gostaria de registrar também mesmos senhores, mesmo porque a Justiça tem que
que domingo passado, dia 30 de março de 1997, o valer para todos.
Jornal do Brasil, em notícia intitulada "Máfia lavou O SR. GERMANO RIGOrrO (Bloco/PMDB -
dinheiro em treze Estados", inclui elementos do Es- RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, SI% e
tado do Mato Grosso nessa máfia do colarinho bran- Srs. Deputados, no último fim de semana, tive opor-
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tunidade de acompanhar em Buenos Aires a reper- Entretanto, chamo a atenção das autoridades
cussão, na Argentina, das medidas tomadas pelo governamentais para alguns avisos e recomendaçõ-
Governo brasileiro com relação ao financiamento es que recebi para que não deixássemos de levar
das importações. Claro que houve exagero da im- em conta a preocupação de alguns setores, e cito
prensa argentina a respeito de tais medidas e res- como exemplo a necessidade que temos de importa-
pectivas represálias que poderiam vir dos países do ção de trigo. Se não tivermos o mínimo de seletivida-
Mercosul. No meu modo de ver, houve valorização de nessa nova política de financiamento às importa-
excessiva dessa medida, que não é nenhuma barrei- ções, poderemos, sim, ter reflexo imediato nas taxas
ra protecionista e não significou mexer em alíquotas inflacionárias, porque haverá obrigatoriamente au-
de produtos brasileiros ou produtos que entram no mento de determinados produtos, como resultado
Brasil. O que houve, isso sim, foi apenas uma toma- dessa nova política. Acredito que o Governo deve
da de posição no que se refere a financiamento de estar atento, e, se houver necessidade de mudar al-
importações, que o Brasil, como qualquer país do guma coisa, com certeza ele terá todas as condições
mundo, pode tomar, e acredito que o fez acertada- para isso, procurando fazer a seletividade dos pro-
mente, para enfrentar déficit da balança comercial. dutos cuja importação poderia ser financiada da for-

Agora, é bom que se diga que devemos preo- ma como era antigamente.
cupar-nos neste momento com o reflexo dessa mu- O SR. EDINHO BEZ (Bloco/PMDB - SC. Sem
dança em relação ao financiamento das importações revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr!s e Srs. De-
na própria inflação. Sabemos que hoje dependemos putados, nos últimos tempos, temos ouvidos algu-
da importação de trigo e milho, por exemplo, e ou- mas críticas pelo fato de o Governo não estar atento
tros produtos nos quais não temos auto-suficiência. à área social. Enquanto a Oposição, desvinculada
A preocupação que devemos ter é pelo fato de o da realidade do País, tenta mostrar que o Governo
Governo não ter tomado posição em relação ao fi- do Presidente Fernando Henrique Cardoso não tem
nanciamento das importações que signifiquem seleti- caráter social, queremos mostrar, com números ofi-
vidade, ou seja, com definição dos produtos cuja irn- ciais, a verdadeira face social deste Governo que
portação poderia ser financiada, como era anterior- nós, do PMDB, apoiamos, porque acreditamos em
mente. Como isso não ocorreu, poderemos, sim, ter sua função social e em sua determinação de trans-
alguns problemas imediatos em relação ao aumento formar o Brasil no país da justiça social, da democra-
do preço de determinados produtos que, por não cia e sobretudo, soberano e voltado para a resolu-
sermos auto-suficientes, temos de buscá-los no ex- ção dos grandes males que há séculos atingem nos-
terior para abastecer o mercado interno. sa Nação. l

Essa é uma questão que nos preocupa e deve Neste sentido, o Governo instituiu o Programa
ter sido analisada pelas autoridades da área econô- Comunidade Solidária, que vem espelhar a preocu-
mica, e creio que se houver necessidade de alguma pação que o País tem para com a questão social.
correção, com certeza ela ocorrerá. E se for neces- Vale lembrar que o Programa Comunidade Solidária
sário alguma correção, com certeza será na exclu- foi instituído para coordenar as ações governamen-
são de alguns produtos. Por exemplo, produtos ali- tais voltadas para o atendimento da população que
rnentícios, necessários para abastecer o mercado in- não dispõe de meios para prover suas necessidades
temo, poderiam ficar fora, no meu entender, dessa básicas e, em especial, para o combate à fome e à
política nova com relação ao financiamento das im- pobreza. Trata-se de um programa dinâmico em que
portaçães. Apóio a medida tomada pelo Governo e o Governo Federal aplica uma nova forma de geren-
entendo que o Governo tinha que enfrentar o proble- ciar um elenco de ações prioritárias, executadas por
ma do déficit da balança comercial, considerando diversos Ministérios, sem que ocorram a centraliza-
todo esse processo de globalização da economia, ção de decisões, a superposição de iniciativas e a
acordos do Mercosul e integração das economias do pulverização de recursos - práticas que antes sem-
mundo, evitando que uma barreira às importações pre redundavam em ineficiência, desperdício, des-
determine represálias ao Brasil por parte de organis- continuidade e clientelismo.
mos internacionais. A decisão do Governo de mexer Na prática, o Comunidade Solidária promove a
no financiamento das importações, no meu modo de articulação entre os diferentes níveis de Governo e o
ver, não atinge tratado ou acordo internacional, e aperfeiçoamento da gestão dos programas governa-
isso, sim, terá reflexo positivo no equilíbrio da balan- mentais. O Programa incentiva a parceria entre o
ça comercial. Governo e as diversas organizações da sociedade,



PROGRAMAS DE APOIO AO ENSINO
FUNDAMENTAL

PROGRAMAS DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR

Merenda Escolar
1995 e 1996: assegurada alimentação a 33 mi

lhões de alunos das escolas públicas e filantrópicas
de ensino fundamental durante cerca de 160 dias le
tivos - 60% a mais de que em 1994.

DISTRIBUiÇÃO DE ALIMENTOS

1995: 3 milhões de cestas distribuídas pela
CONAB em 525 municípios.

1996: 7,5 milhões de cestas distribuídas pela
CONAB a 1,5 milhão de famílias em 1.094 municí
pios, comunidades indígenas e acampamentos dos
sem-terra.

1994: cerca de 29 mil profissionais atendendo
a 17 milhões de pessoas.

1995: 34,5 mil profissionais atendendo a 20,5
milhões de pessoas.

1996: mais de 44 mil profissionais atendendo a
26 milhões de pessoas.

Saneamento
Em 1996, cerca de 600 mil famílias foram be

neficiadas pelos programas de abastecimento de
água potável e de esgotos sanitários.

1995: o Programa Nacional de Transporte Es
colar da FAE abrangeu 316 municípios.

1996: mais 624 municípios receberam esse ser
viço.

1996: Cestas de Saúde do Escolar (contendo
creme dental, escovas, óculos etc.) foram distribuí
das pela FAE a 1,4 milhão de crianças dos municí
pios mais pobres.

1995: Cestas de Material Escolar (kits alu
no/professor/escola) foram distribuídas pela FAE em
265 municípios. 1996: as mesmas Cestas foram dis
tribuídas em 827 Municípios.

Nas capitas, a FAE implantou um programa
de ação preventiva para diagnosticar, tratar e
acompanhar alunos com problemas de saúde. É
o PAISE, que está atendendo aproximadamente
100 mil escolas da primeira série do primeiro
grau.

PROGRAMAS PARA A REDUÇÃO DA
MORTALIDADE INFANTIL
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dirigindo para as regiões e as populações mais ne- O programa contribuiu para reduzir 45% da in-
cessitadas um conjunto de ações que visa reduzir os ternação hospitalar e a desnutrição de crianças me-
índices de pobreza extrema no País. nores de 5 anos.

Em 1996, a execução do Programa enfrentou três AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
dificuldades principais: o Orçamento da União, que só foi
aprovado pelo Congresso em maio; o calendário eleito
ral, impondo urna quarentena - todos os recursos preci
savam estar empenhados até 30 de junho; e, finalmen
te, a inadimplência de cerca de 500k dos Municípios se
lecionados, condição que os impedia de receber recur
sos. A Medida Provisória ri! 1.490, de 7 de junho, sus
pendeu tais impedimentos (com exceção dos débitos
junto ao INSS), fazendo com que o número desses
Municípios caísse a menos de 3%.

Assim, no ano passado, 1.111 Municípios fo
ram alvo da ação convergente e integrada de medi
das de combate à fome e à pobreza - 809 Municí
pios a mais do que aqueles contemplados em 1995.
Para tanto, o Comunidade Solidária contou com re
cursos de 1,9 bilhão de reais.

A ação diferenciada nesses 1.111 Municípios
representa um esforço inovador de romper o isola
mento dos órgãos públicos e de pôr em marcha a
prática da parceria. Integrada e convergente, essa
ação está essencialmente concentrada em peque
nos Municípios, tradicionalmente excluídos dos pro
gramas govemamentais por terem pouca repre
sentatividade política, sofrerem dificuldades de aces
so aos órgãos federais e apresentarem pouca capa
cidade para elaborar propostas e projetos técnicos.

Os resultados obtidos são muito animadores e
demonstram que o Comunidade Solidária está no
caminho certo. Eles se inserem na melhoria geral
dos indicadores sociais, fruto não só da estabiliza
ção econômica como também do aumento da efi
ciência da ação do Governo, quando associada a
uma decisiva participação da sociedade civil.

Alguns dos avanços mais significativos no
combate à fome, à miséria e à exclusão social alcan
çados pela parceria entre Comunidade Solidária, Mi
nistérios, Estados, Municípios, e sociedade civil. es
tão resumidos no quadro a seguir.

Combate à Desnutrição Mãe/Filho

1994: 250 Municípios atendidos, beneficiando
500.000 mães e crianças.

1996: 802 Municípios atendidos, beneficiando
1.200.000 mães e crianças.
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PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA Pernambuco esse dinheiro ninguém vê sua cara.
AGRICULTURA FAMILIAR São dezenas de projetos de reforma agrária, muitos

1996 foi o ano de implantação do PRONAF, dos quais, em terras ocupadas pelo MST - Movi-
com a concessão de R$570 milhões de créditos a mento dos Sem-Terra, praticamente improdutivas,
pequenos produtores. por falta de recursos para suas infra-estruturas, prin

cipalmente, os pequenos produtores do rio São
PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO Francisco.

E RENDA Aproveitamos os feriados da Semana Santa
Dos 1.111 Municfpios prioritários, 55% foram para visitar alguns desses assentamentos do IN-

contemplados com financiamento: PROGER urbano CRA, dentre eles o Projeto Poço do Icó, em Santa
1995: R$173 milhões em créditos concedidos a Maria da Boa Vista, com 850 hectares, 26 famnias

pequenos e médios empreendedores. de agricultores, terras parcialmente preparadas, dis-
1996 (até outubro): R$438 milhões em créditos tante apensa 5 quilômetros da Adutora do Garças,

concedidos a pequenos e médios empreendedores. sem água para suas irrigações.
PROGER rural Não fossem os beneficiós e-ações do atual Su-
1996: R$1,2 bilhão aplicado, permitindo a cria- perintendente do INCRA, em Pernambuco, Dr. Roa-

ção e a manutenção de 175.000 empregos. sevelt Gonçalves, que vem fazendo das tripas cora
ção para manter os Projetos do Incra por intermédio

PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO de lideranças polrticas e rurais de Santa Maria da
PROFISSIONAL Boa Vista, a exemplo de Rogério Júnior; José Wal-

1996: 1.100.000 trabalhadores qualificados e berto, José Gildásio, Cfcero Pires, João André, Be-
requalificados em 534 dos Municfpios prioritários, nedito Alves, entre outros que a solução para resol-
graças à colaboração de ONG, SESI, SENAI, SESC, ver os problemas dos projetos Poço do Icó, Barra do
SENAR, SEBRAE e outras agências de treinamento Jacaré, Lagoa de Pedra, Brfgida e outros desse
de mão-de-obra. vale, para irrigar aproximadamente 5 mil hectares

Sr. Presidente, SrIs e Srs. Deputados, os nú- beneficiar mais de 500 é a continuação Adutora do
meros por si sós demonstram a ação social do Go- Garças até o Riacho do Bangu, numa extensão de
vemo que, temos certeza, será ainda mais ampliado apenas 5 quilômetros, com aproveitamento das
com a atuação firme da Df'. Ruth Cardoso e da Df'. atuais moto-bombas e eletrificação já existentes.
Ana Maria Peliano, Presidente e Secretária Executi- Feito esse registro, Srs. Deputados, dirigimos
va do Comunidade Solidária, programa que inaugu- apelo ao Dr. Raul Jungmanri~ Ministro de Estado da
rou um novo tempo e uma nova metodologia de Reforma Agrária, e Gustavo Krause, dos Recursos
atendimento social sem paternalismo mas com ex- Hfdricos, objetivando a imediata construção dessa
trema responsabilidade, com a ajuda do PMDB. pequena Adutora Garças/Poço do Icá para resolver

Era o que tinha a dizer. o problema de 500 famnias dos sem-terra em Per-
O SR. GONZAGA PATRIOTA (PSB - PE. Pro- nambuco.

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sf'-s e Sr. Presidente, requeremos a V. ex- receber
Srs. Deputados, não bastasse a ·ação· antieconômi- esta, em forma de Indicação, nos termos do art. 113
ca da CHESF - Companhia Hidrelétrica do São do Regimento Interno desta Casa Legislativa, para
Francisco, no reassentamento de mais de sete mil encaminhar apelo aos Srs. Ministros anteriormente
famnias de trabalhadores rurais da região do subrné- citados, sugerindo a continuidade da Adutora do
dio São Francisco, com a construção da barragem Garças até o Riacho Bangüê, em Poço do Icó, Santa
de Itaparica, em Petrolândia, colocando em suas Maria da Boa Vista.
agrovilas infra-estrutura, pagando-lhes 1,5 salário O SR. TILDEN SANTIAGO (BlocolPT - MG.
mfnimo mensais, há uma década, sem lhes entregar Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sf'-s e Srs.
a água para a produção agrfcola, gerando nessas Deputfidos, quero registrar que, neste momento, no
agrovilas a superpopulação de crianças e muitos dos Municfpio de Abre Campo, mais precisamente no
adolescentes assentados, engrossando o descami- Distrito de Padre Fialho, leste de Minas Gerais, está
nho da marginalização, nos centros urbanos, outro sendo sepultado Ivan Chaves Teixeira, assassinado
órgão governamental que vem investindo milhões de covardemente no infcio da noite de ontem.
reais com a chamada reforma agrária do Sr. Fernan- Ivan Chaves, Sr. Presidente, foi Presidente do
do Henrique Cardoso, é o INCRA. Infelizmente, em Partido dos Trabalhadores naquele Municfpio, Presi-
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dente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, ex-Ve
reador, candidato a Vereador mais votado nas últi
mas eleições e a pessoa que mais trabalhou pela
cassação por corrupção de um ex-Prefeito daquela
cidade.

Também queria registrar o seqüestro do ex
Prefeito de Mutum, Osório Teixeira Filho, do PT, por
cinco elementos armados na fronteira com o Espírito
Santo. Foram seqüestrados ele, a esposa, duas
crianças que comprovam leite na sua casa e mais
um negociador de gado. Felizmente, não houve mor
te nesse seqüestro.

Aqui fica, Sr. Presidente, o nosso repúdio e a
convicção de que o leste mineiro não vai voltar aos
velhos tempos de uma violência muito grande; pelo
contrário, vai dar prosseguimento a uma vivência so
cial e política fraterna, como tem sido nos últimos
anos.

Era o que tinha a dizer.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs.
Deputados, estou estarrecido. Tive conhecimento do
relatório do Senador Beni Veras sobre a PEC da
Previdência. S. Ex!! acaba com a aposentadoria por
tempo de serviço, com a aposentadoria por idade e
cria uma aposentadoria conjugada. Tem que ter no
mínimo 60 anos de idade e 35 anos de serviço cu
mulativamente. É a volta da velha fórmula 95, mas
piorada. Não querem que ninguém se aposente.

Sr. Presidente, quero chamar a atenção desta
Casa para ficar alerta com esse relatório, a não ser
que seja um bode na sala para depois também se
fazer as jogadas, o que o Executivo é hábil em fazer.

Quero fazer uma pergunta: quem fez previdên
cia privada no Bamerindus, como é que fica? O Go
verno não explicou como fica o PREVER. Aliás, é o
segundo banco que faz parte desses planos de pre
vidência privada que quebra. Será que esses planos
prevêem a quebra de outros bancos?

Repito a pergunta, Sr. Presidente: quem fez pre
vidência privada no Bamerindus, como é que fica?
Gostaria de saber, até porque não explicaram nada.
Fizeram essa intervenção no feriado da Semana San
ta, aproveitando a bobeira deste Congresso. Depois de
terem feito a intervenção no Bamerindus e de impedi
rem a Justiça de dar liminar a trabalhador do serviço
público, vemos aqui apenas três Parlamentares. Isso é
realmente uma bobeira desta Casa, que está aparva
lhada, atordoada, abobalhada.

Tem razão o Presidente Fernando Henrique
Cardoso. Somos todos neobobos mesmo. Lamenta-

velmente, nós, MneobobosM, não sabemos agir contra
os Mneoespertos·.

O SR. FEU ROSA (PSDB - ES. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. De
putados, extremamente importante a atuação da Se
cretaria de Política Urbana do Ministério do Planeja
mento. O conjunto de ações estratégicas propostas
para 1997, trazido a público com o título "Brasil Nos
so Teto", é um dos mais completos e eficientes tra
balhos já realizados nessa área, e promete equacio
nar definitivamente a questão habitacional do País.

Trata-se de promover substancial reorientação
da política urbana, no estrito cumprimento de seus
objetivos sociais, econômicos e ambientais. AS mu
danças implantadas buscam, basicamente, resgatar
a competência da esfera federal, sobretudo nos
campos normativo, de cooperação técnica e de fi
nanciamento com fins de redução das desigualda
des sociais. Ao mesmo tempo, pretende a descen
tralização das ações executivas, a integração intra
governamental, e a articulação da ação pública com
o setor privado e a sociedade civil.

De modo a viabilizar tais objetivos, já se reto
mou o fluxo de financiamentos, e volta-se a investir
em habitação e saneamento, sobretudo no atendi
mento à população de baixa renda. O Programa de
Investimento da SEPURB prevê para o ano em cur
so a aplicação de cerca de 4,5 bilhões de reais,
oriundos do Orçamento Geral da União, do FGTS,
FDS e BIRD, entre outras fontes. Tais recursos be
neficiarão, aproximadamente, 2,5' milhões de famí
lias, além de gerar cerca de 620 mil empregos.

No que se refere mais diretamente ao programa
habitacional, a Secretaria priorizará as áreas degrada
das, de risco, insalubres ou impróprias para moradia,
para melhorar as condições de habitabilidade e a quali
dade de vida das famnias cuja renda mensal s~ja de
até três salários mínimos. Assim, áreas ocupadas por
subabitações, tais como favelas, mocambos ou palafi
tas, serão adequadamente urbanizadas mediante in
tervenções diversas, tendo em vista o aproveitamento
do espaço, a segurança, o saneamento. Trata-se da
execução de obras e serviços de infra-estrutura, equi
pamentos comunitários, construção de habitações e
melhorias habitacionais. Simultaneamente, o Progra
ma estabelece como um de seus objetivos a promoção
do desenvolvimento comunitário, apoiando e incenti
vando a mobilização e a organização da comunidade
beneficiada, inclusive em termos de capacitação profis
sional e educação sanitária.

Já para as famílias com renda mensal superior
a doze salários mínimos, haverá a concessão de
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cartas de crédito individuais, para construção e aqui- técnica dos projetos e do desempenho eficaz das
sição de unidade habitacional ou lote urbanizado e atividades de licenciamento ambiental. Paralelamen-
conclusão, a ampliação, reforma e melhoria de uni- te, e por meio de seminários, reuniões técnicas e
dade habitacional. O financiamento máximo será cal- módulos de treinamento regionalizados, o Governo
culado em função da renda do interessado e do pra- pretende promover a capacitação dos prestadores
zo respectivo; as prestações, de acordo com o valor de serviços de saneamento, para que realizem auto-
do financiamento e com o prazo de pagamento, a gestão técnica, administrativa e econômica.
taxa de juros variando de 3% a 7%, conforme a ren- Trata-se, como se vê, Sr. Presidente, de um
da familiar. Ressalte-se, ainda, que a seleção dos in- programa abrangente e de profundo alcance social,
teressados obedecerá a critérios rigorosos e será que se destina a melhorar efetivamente a qualidade
efetuada pelos competentes agentes financeiros. de vida de milhões de brasileiros em todo o País.

São várias as· modalidades de investimento em Tanto na área habitacional quanto na de sanearnen-
habitação previstas pela SEPURB. Entre elas, des- to, os recursos serão distribuídos proporcionalmente
taca-se a concessão de carta de crédito para sindi- entre todas as regiões, de acordo com a demanda
catos ou pessoas físicas agrupadas em condomí- respectiva. Por outro lado, haverá amplo movi~ento

nios, cooperativas, associações ou pessoas jurídicas de descentralização, a mobilizar, cada qual em sua
destinadas à produção habitacional, para urbaniza- competência própria, todas as esferas de governo, o
ção de lotes e construção de casas residenciais. setor privado e o conjunto da sociedade civil.

No que se refere ao saneamento, a política na- Diante de tamanho esforço e seriedade, mani-
cional estabelecida baseia-se nos preceitos constitu- festos na cuidadosa e detalhada elaboração dos pro-
cionais e adota como princípios: a universalização jetos mencionados, só nos resta cumprimentar o Mi-
do atendimento, compreendida corno oferta de servi- nistro do Planejamento e Orçamento, Antonio Kan-
ços indispensáveis à vida, à salubridade ambiental e dir, a Secretária de Política Urbana, Maria Emnia Ro-
ao desenvolvimento econômico; a descentralização cha Mello de Azevedo, e todos os funcionários en-
das ações, sobretudo no que se refere à maior parti- volvidos na elaboração e execução do "Brasil Nosso
cipação dos municípios; a definição de responsabili- Teto". Nossa convicção é a de que tal trabalho deve-
dade para os três níveis de governo, ficando a União rá promover avanço mais do que significativo na
responsável pelas diretrizes políticas e pelo financia- área social, cujo desenvolvimento é prioritário para o
mento, os Estados pela coordenação das ações em País.
nível estadual e os Municípios pela gestão local dos O SR. UBIRATAN AGUIAR (PSDB - CE. Pro-
serviços. A proposta do atual Governo, tal corno se nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SP!S e
coloca na Política Nacional de Saneamento, é de es- Srs. Deputados, na semana passada registrei, nesta
tender o abastecimento de água a toda a população Casa, as inovações que vêm sendo processadas no
urbana e a oferta de esgotamento sanitário a pelo ensino tecnológico do Ceará, com sigrlificativos
menos 80% dessa população. avanços no setor, através de métodos modernos e

O programa intitulado PASS, que por sua am- capazes de melhor viabilizar o treinamento de pro-
plitude recebe grande volume de recursos oriundos fessores.
do FGTS, destina-se à população de baixa renda, lo- Hoje farei algumas referências ao modelo de
calizada em cidades de pequeno porte e na periferia educação convencional em execução no meu Esta-
de grandes centros urbanos, onde se apresentam do, proposto pelo Governo Tasso Jereissati e admi-
baixos índices de cobertura de serviços de sanea- nistrado pela Secretaria de Educação.
mento. Pretende-se implementar projetos integrados O projeto educacional, empenhado em respon-
de saneamento básico, compreendendo abasteci- der aos desafios da universalização do acesso ao
mento de água, esgotamenteo sanitário e coleta de ensino fundamental e melhorar a qualidade dos ser-
resíduos sólidos. Outros programas completam o viços educacionais, apresenta as ações programa-
projeto governamental, e visam mais especificamen- das e realizadas, relativas ao exercício de 1996, em
te à modernização do setor, à conservação da água, sintonia com o Plano de Desenvolvimento Sustentá-
ao controle da poluição hídrica e à gestão de siste- vel do Ceará 1995-1998 - "instrumento básico para
mas de coleta e disposição final de resíduos sólidos. a transformação do Estado, no sentido de uma 80-

Mencione-se ainda o apoio institucional a ser ciedade mais próspera, eficiente e eqüitativa".
oferecido a órgãos estaduais de saneamento e pro- A consecução de um programa que assegure
teção ambiental, com vistas à melhoria da qualidade uma educação de qualidade para todos exige vonta-



A introdução de melhoramentos nas instalaçõ
es escolares, projeto que tem apresentado animado
res resultados, objetiva contemplar o atendimento à
clientela escolar, através da construção, recupera
ção e ampliação das escolas das redes públicas, es
tadual e municipal, garantindo, dessa forma, o aces
so à escola. Para tanto, foram desenvolvidas as se
guintes tarefas:

conclusão do trabalho de campo de localização
dos prédios em Fortalez,a;

conclusão do microplanejamento de 1~ a 8!l sé
ries na capital e em oito Municípios;

conclusão do macroplanejamento de 1~ a 4!!
séries na sede de 162 Municípios;

conclusão do macroplanejamento de 184 Muni
cípios.

Destacam-se, ainda:
aquisição de 31.706 equipamentos (Sede

CREDES e escolas);
aquisição de vagas na rede particular, benefi

ciando 37.520 alunos, sendo 28.196 alunos do ensi
no fundamental e 9.324 alunos do ensino médio.

Não poderia deixar de registrar, ao final, a ex
traordinária expansão que tem alcançado o ensino
cearense, fruto de uma política educacional cons
ciente e perfeitamente compatível com os anseios
populares. O quadro que atualmente se revela no
Ceará é altamente alvissareiro, uma vez que a matrí
cula no ensino fundamental cresceu 16,7%, contra
1,8% no restante do Brasil. O ensino médio, por sua
vez, atingiu um crescimento de 15,5%, enquanto que
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de, determinação política e compromisso dos gover- do-a ponto de partida de uma ação de qualidade, al-
nantes e de toda a sociedade civil num esforço con- cançando, igualmente, o fortalecimento da ação pe-
vergente, fortalecendo parcerias e promovendo dagógica da escola, visando a melhoria da aprendi-
alianças. Assim, a educação pública resulta de um zagem e o sucesso do aluno.
esforço solidário das diversas instâncias do Poder O Redimensionamento e Valorização dos Re-
Público e de outras forças e fatores que a eles se cursos Humanos, com vistas à racionalização da
associam, na perspectiva de uma educação bem-su- área de pessoal, ao aumento da produtividade no
cedida. trabalho e a valorização dos servidores, tem possibi-

Dentro desse contexto, Sr. Presidente, SrJls e Iitado à Secretaria de Educação o desenvolvimento
Srs. Deputados, insere-se o Processo de Municipali- das seguintes ações:
zação do Ensino desenvolvido pelo Governo Tasso Censo de pessoal em 1.279 escolas (capital e
Jereissati, abrangendo cooperação técnica e finan- interior) da rede estadual conveniada, com a finalida-
ceira a Municípios, mantenedores prioritários da de de identificar a carência e excelência do quadro
educação infantil, da 1~ à 4!! séries do ensino funda- docente, para efeito de correções;
mental-, já que o Estado é sustentáculo preferencial Censo do magistério (cadastramento de docen-
-, da 51. à 8!l séries dos ensinos médio e fundamen- tes da rede pública), para implantação do Fundo de
tal. O processo foi iniciado nos municípios de Maran- Valorização do Magistério;
guape, lcapuí, Fortim, Iguatu, Jucás e Marco, envol- Reposição salarial de 19% (1996) para os pro-
vendo recursos da ordem de R$4,34 milhões. Os in- fessores estaduais do ensino fundamental e do mé-
vestimentos financeiros possibilitam o acompanha- d'10.
mento da melhoria da qualidade do ensino, racionali-
zação da rede física e dos recursos humanos e apoio
técnico-pedag6gico; a realização do Encontro SE
DUCIUNDIME - União dos Dirigentes Municipais de
Educação, para fortalecimento de articulações Esta
doIMunicípio envolvendo 318 pessoas; e, por último, a
participação no Seminário Gestão Municipal, em par
ceria com o Estado, a fim de dar conhecimento da polí
tica educacional do Estado aos novos prefeitos.

Para fortalecer a idéia do -Direito de Aprender
- outra vitoriosa iniciativa governamental no campo
educacional -, foram desenvolvidas ações orienta
das para uma gestão participativa do projeto educati
vo do Ceará, através de cooperação com as univer
sidades, mobilização pelo direito à educação em
parceria com o sistema de justiça e instituição do Fó
rum da Educação, que agrega diversos agentes da
educação e segmentos da sociedade organizada, in
cluindo o setor empresarial.

Mas, Sr. Presidente, Sr*s e Srs. Deputados, o
desafio de concretizar a permanência bem-sucedida
do aluno na escola impõe três dimensões fundamen
tais: a participativa, que envolve a gestão democráti
ca; a dimensão pedagógica, voltada para os aspec
tos curriculares, abrangendo o processo de ensino; e
a dimensão administrativo-financeira, relacionada
com a autonomia escolar.

A Secretaria de Educação Básica possibilita
esta vertente política, implementando os seguintes
programas:

A Escola Viva - Caminho da Cidadania tem a
finalidade de reforçar a autonomia da escola, toman-
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as demais unidades brasileiras registraram o índice turais, por aceitá-los como sem remédio. Nascidos
de 7,5%. nesse meio, crianças e jovens adaptam-se à violên-

Este, Sr. Presidente, Srãs e Srs. Deputàdos, o cia com facilidade, e não apenas com ela convivem
diagnóstico real da educação no Estado do Ceará, mas - o que é muito pior - passam a praticá-Ia.
cujo modelo de ensino tem merecido a aprovação Quem já presenciou dezenas de crimes põe-se a um
do povo cearense, que reconhece o esforço do Go- passo de cometê-los também; e por isso se arma,
vemador Tasso Jereissati e do Secretário Antenor empunha um revólver sob o argumento da defesa
Manoel Naspolini, na implantação de programas quando no íntimo, inconscientemente, prepara-se
educacionais consistentes e inteiramente voltados para revidar, para atirar, para matar.
para o pleno exercício da cidadania. Contam-se aos milhões, nos grandes centros

O SR. MOISÉS BENNESBV (PSDB - RO. brasileiros, as armas em poder de elementos sem a
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, menor condição psicológica e emocional de possuí-
Sr!s e Srs. Deputados, ao problema da explosão de- las. Em vez de cidadãos prontos para defender a
mográfica nos grandes centros urbanos, do desem- vida, circulam como assassinos em potencial, causa-
prego, da luta por um teto onde morar e das enor- dores de verdadeirs tragédias em casa ou nas ruas,
mes filas à entrada dos hospitais públicos soma-se, transformando discussões em brigas, suspeitas em
no Brasil, o pesadelo da violência, o temor da inse- convicções, pequenos erros em insultos imperdoá-
gurança, a angústia do desamparo - o medo de veis que, à força do descontrole e do ódio, justificam
morrer, enfim. Vetores que se cruzam em um ponto a morte de quem os perpetrou. Nesse aspecto, o po-
_ a degradação da sociedade brasileira - e que têm der público não se pode dizer inocente, ao entender
por origem comum a extensa faixa de pobreza que o porte ilegal de arma como simples contravenção
atravessa o nosso povo. Do esquecimento a que foi penal; sem as balas no tambor, o porte se atenua
relegado o homem do campo é que resulta a migra- em mero "transporte", e rapidamente quem deveria
ção rural: na ilusão de que a cidade grande lhes desarmar-se recupera o poder de fogo, agora mais
dará abrigo e dinheiro, milhões de trabalhadores se feliz e arrogante porque desmoralizou a lei e enga-
perdem nas ruas das metrópoles, onde não terão nou a polícia...
moradia nem emprego nem saúde nem escola. Per- Urge por isso, aprovar o projeto em tramitação
faz-se, aí, o caldo de cultura em que prospera a vio- nesta Casa, apenando como crime o porte ilegal de
lência, a revolta, o rancor, o desrespeito pela pro- armas. Impõe-se-nos, como representantes do povo,
priedade e pela integridade alheias. concorrer para que vivamos não em lugarejos do Ve-

Lógico que não podemos reduzir matéria de tal lho Oeste, onde sobrevivia quem atirava primeiro,
dimensão a termos tão simples; mas não podemos, mas em cidades tranqüilas, seguras e acolhedoras,
também, manipular-lhe o entendimento à custa da onde prevaleçam a paz e a concórdia com que so-
complexidade que a caracteriza. Negíu a violência nhamos. Desarmemo-nos todos, portanto, na certe-
como efeito da miséria é ignorar o óbvio, distorcer a za de que, pela violência, o homem retrocede à bar-
verdade dos fatos. Concordemos com que não seja bárie pré-histórica de que partimos para a civiliza-
efeito apenas da miséria, pois que se deve às vezes ção. Assim, como povo consciente e esclarecido, ha-
ao surto psicótico, à deformação moral, à histeria veremos de deixar aos que nos sucederem a heran-
das massas, são esses, porém, registros esporádi- ça de um Brasil melhor, mais digno, mais justo e
cos, a exceção que comprova a regra. Meu testemu- mais feliz.
nho, Sr. Presidente, Srs. Deputados, é o de que não O SR. HUGO BIEHL (PPB - SC. Pronuncia o
conheço ninguém que agrida por prazer, que mate seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr!s e Srs. Depu-
por esporte, que roube por diletantismo. À exceção tados, o inexorável processo de globalização que o
dos casos patológicos, quem assim procede o faz Brasil vive, hodiemamente, está provocando uma
por ignorância, por desespero, por falta de horizon- série de mudanças e transformações na vida das
tes, por ausência de perspectivas, como resposta a pessoas, das empresas, das instituições e das co-
um sistema injusto e desumano que humilha e que munidades. Há uma frenética busca da eficiência em
ofende, que marginaliza e que ultraja. todos os setores da atividade humana, um esforço

O pior é que a institucionalização da violência desesperado para conquista de condições de com-
acaba por subestimar a vida, por banalizar a morte. petividade semelhante ou superior aos demais paí-
Todos são os episódios diários de agressão e de ses.
afronta que as pessoas acabam por vê-los como na-
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No plano interno, é possível visualizar novas O projeto piloto para o desenvolvimento do
formas de cooperação regional que buscam otimizar oeste é, na verdade, uma proposta de pacto territo-
a organização social e econômica, abrindo novos e rial que define os atores que o protagonizarão, o ór-
múltiplos canais de intercâmbio e parcerias ern seto- gão que o coordenará, o horizonte temporal de sua
res que sempre estiveram estanques, isolados, auto- concepção, implantação e execução e o método de
suficientes. Exemplo emblemático desse meu enfo- trabalho que o balizará.
que é o Fórum de Desenvolvimento Regional Inte- O órgão encarregado da implementação do
grado - FDRI - criado no âmbito da AMOSC, que projeto piloto é o Fórum de Desenvolvimento Regio-
reúne entidades públicas e privadas de toda a socie- nallntegrado, criado no âmbito da AMOSC, que reú-
dade microrregional. ne entidades representativas do setor empresarial

O Fórum implementará neste ano uma série de privado, as três esferas do poder público, a universi-
propostas inovadoras de cooperação regional, inspi- dade, entes de formação, entes de serviços e ban-
radas no instituto italiano de pesquisa econômica cos de desenvolvimento.
Nomisma que conclui o projeto piloto para ao desen- Vários projetos foram idealizados no plano pilo-
volvimento do oeste. O trabalho foi elaborado em to, cuja implementação será agora, iniciada: a coo-
1996, decorrente de convênio com a Associação dos perativa de garantia de crédito, o consórcio de valori-
Municípios do Oeste de Santa Catarina, Fórum de zação da marca guarda-chuva e o observatório eco-
Desenvolvimento Regional Integrado, Governo de nômico, além da integração institucional gover-
Santa Catarina, SEBRAE, SENAR e agroindústria no/universidade/empresas.
Chapecó, Sadia e COOPERCENTRAL. O consórcio é uma espécie de ressegurador

O estudo identificou áreas críticas na posição das cooperativas, ou seja, irá fortalecer o sistema,
logística pouco favorável, na existência de setores dando melhores condições às cooperativas e às as-
expostos à perda de ocupação, na integração crítica sociações para negociação de recursos junto ao sis-
entre grandes empresas e o território, na baixa diver- tema bancário. As operações de crédito serão feitas
sificação produtiva e no amparo inadequado às pe- mediante contrato empresalbanco com interveniên-
quenas empresas. cia da respectiva cooperativa. A cooperativa avaliza-

o projeto propõe fomentar o desenvolvimento rá 50% das operações e a pequena empresa ficará
local, utilizado os instrumentos e variáveis de contro- dispensada de apresentar garantias reais em 95%

dos casos.le local (público, institucional e privado) de forma
coordenada e sinérgica para a promoção da satisfa- A Cooperativa de garantia de crédito será um
ção social através de mecanismos participativos e organismo privado' com amparo público que fará·
colaborativos. concessão de garantias e não dE:} créditos, permitin

do o acesso ao crédito para as pequenas empresas.
Para atingir esse estágio são necessários a ca- Desenvolverá produtos financeiros para pequenas

pacitação dos atores para o planejamento estratégi- empresas e exercitará relações de cooperação entre
co local, a superação do corporativismo institucional Bancos e empresas. A Cooperativa de Garantia de
e político, a homogeneidade de ações, a capacidade Crédito será criada para fornecer crédito às peque-
de coordenação estratégica e operativa, método nas e microempresas, buscando melhorar sua ges-
adequado de monitorado e correção, além de conti- tão, estimular as associações com congêneres e
nuidade das ações e funções de gestão. manter uma interface banco-empresa. A instituição-

Neste contexto, caberá ao Governo de Santa guia para conduzir esse projeto será a ACIC, tendo
Catarina homogeneizar as formas de incentivo local, como fontes de financiamento contribuição inicial
favorecer as agregações municipais e a integração dos municípios e das associações, contribuições pú-
interna do Estado. Deverá investir em economias co- blicas e autofinanciamento. As ações serão todas
letivas, desenvolver redes infra-estruturais internas e implementadas até o final deste ano.
externas e formar um task force de experts. O Consórcio de Tutela e Valorização de produ-

A implementação de ações planificadas pelos tos agrícolas será orientado para aperfeiçoar a pre-
governos locais com apoio da esfera estadual, favo- paração técnica do produto e obter estandardização,
recerão o desenvolvimento das pequenas empresas melhorar a posição no mercado e incrementar a ren-
e a diversificação produtiva aumentarão a extensão tabilidade. A instituição-guia para executar as medi-
do mercado, melhorarão a competitividade e favore- das será a CIDASC, tendo como fonte de financia-
cerão um desenvolvimento equilibrado. mento os Bancos de Desenvolvimento, contribuições
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da EPAGRJ e SEBRAE e os próprios produtores uti- dos mais aprofundados, um dos maiores patrimônios
Iizadores do sistema. De abril a dezembro, todas as do povo brasileiro. Mas hoje, na atual administração,
ações estarão em vigor. não há protestos, porque o Governo Fernando Hen-

Nesta mesma linha de valorização da imagem rique é um Governo honrado.
de qualidade da agricultura do oeste de Santa Cata- O Brasil tem, indiscutivelmente, um dos piores
rina e diferenciação dos produtos no mercado será sistemas telefônicos do mundo. Vale milhões, e ha-
concretizado o projeto Marca Guarda-Chuva de Pro- veria festas nas ruas, se o Governo entregasse a
dutos Agrícolas no período de julho deste ano a ju- sua administração a mãos competentes do setor em-
lho de 1998. A EPAGRI será a entidade-guia, con- presarial. Mas o Primeiro-Ministro do Governo Fer-
tando com recursos do FDRI, da EPAGRI e com au- nando Henrique diz que o processo de privatização
tofinanciamento dos associados. A Marca Guarda- é lento. Torna-se ainda mais suspeita essa lentidão
Chuva resultaria de consórcio de valorização de pro- quando, para vender a Vale do Rio Doce, o Governo
duto. Esse consórcio será operacionalizado com um é açodado e resolve entregar o patrimônio nacional
grupo de cooperativas, produtores e operadores de- em poucos meses.
dicados a tomar produtos do oeste de Santa Catari- Em qualquer país do iTlundõ, o povo estaria
na em produtos diferenciados pela qualidade, marca, nas ruas contra o esbulho, e as dúvidas teriam de
embalagem, etc. ser respondidas, nos tribunais ou em inquéritos poli-

Outro projeto está lastrado no desenvolvimento ciais. Mas aqui não. A Vale vai ser liquidada, sem
de associações de pequenas e microempresas, ful- suspeitas, porque o Governo Fernando Henrique é
crada na criação de redes de apoio e confiança e fa- um governo honrado.
cilitando o acesso de serviços e programas para o Durante decênios, grupos internacionais e as
desenvolvimento desse segmento empresarial. A en- grandes potênciais cobiçaram a Amazônia. Seus
tidade coordenadora será o SEBRAE. As fontes de agentes vinham para o nosso País, às vezes fanta-
financiamento serão obtidas com as associações be- siados de geógrafos, de missionários ou de jovens
neficiadas e federações do setor. bem-intencionados, dedicados à causa da paz.

A criação de um observatório econômico au- Os militares brasileiros, com muito esforço, sa-
mentará a base informativa e monitorará a situação crificaram-se para manter em nossas fronteiras a re-
das empresas e necessidades de intervenção públi- gião que parecia inóspita. A bravura de Eduardo Go-
ca. Atuará como entidade coordenadora a UNOESC. mes levou para lá os aviões, e, mais do que isso, a
Os recursos necessários serão captados junto aos mensagem patriótica do Correio Aéreo Nacional. A
Bancos do Desenvolvimento, UNOESC, SEBRAE, Marinha, com clara vocação oceânica, em um país
FDRI, AMOSC, AMERIOS, ICEPA e grandes empre- debruçado no Atlântico, compreendeu a mensagem
sas. de Plácido de Castro, e percorreu o Amazonas com

O observatório econômico desenvolverá ativi- suas fragatas. O Exército entendeu o seu dever
dades no campo da pesquisa econômica aplicada, maior e, sabe Deus com que sacrifícios, ocupou
em trabalho de consultoria e serviços às empresas e para o Brasil o território, garantindo não só as fron-
instituições. Desenvolverá pesquisas voltadas ao teiras, mas sobretudo o espaço.
mercado e a toda a cadeia produtiva do "agribusi- De repente o Governo brasileiro põe tudo isso,
ness·. esse esforço, essa bravura, esses sacrifícios, a lei-

O oeste de Santa Catarina, Sr. Presidente, de- lão. Alguns dos momentos mais grandiosos de nos-
monstra o quanto é possível avançar o aperfeiçoa- so passado brasileiro serão entregues ao correr do
mento das relações interinstitucionais para fortalecer martelo. Fosse outro o Presidente, e a indignação
a sociedade civil, aprimorar a base produtiva, sofisti- nacional o estaria chamando à razão e fazendo-o
car a prestação de serviços e atingir níveis de resul- suspeitar dos áulicos que nesses momentos sempre
tados sociais e econômicos compatíveis ao Primeiro se escondem por detrás das cortinas. Mas a admi-
Mundo. nistração está acima de suspeitas, porque o Gover-

O SR. ÁLVARO VALLE (PL - RJ. Pronuncia o no Feníando Henrique é um Governo honrado.
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- Temos uma companhia que atende a cerca de
putados, a projetada venda da Companhia Vale do 1/4 da demanda mundial de minério de ferro. A mag-
Rio Doce está cercada de fatos extremamente sus- nitude dos números mostra o extraordinário valor es-
peitos. Em qualquer outra administração o País se tratégico da Vale do Rio Doce. Só esse fato sugeriria
levantaria, se tentassem jogar pela janela, sem estu- ao Governo alguma prudência. Que tivessem, pelo



Durante o discurso do Sr. Alvaro Valle,
o Sr. Paulo Paim, :Jl Secretário, deixa a ca
deira da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Ubiratan Aguiar, 19. Secretário.

o SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - Con
cedo a palavra ao Sr. Dércio Knop.

O SR. DÉRCIO KNOP (Bloco/PDT - SC. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SP's e
Srs. Deputados, a reforma da Constituição, tão ne
cessária para adequar e modernizar a nossa Carta
Magna, eliminando vícios e introduzindo mecanis
mos que permitam ao Presidente da República a
propalada governabilidade, está disvirtuada em mui
tos pontos considerados imprescindíveis.

Vivemos hoje um regime democrático em sua
plenitude. Possuímos um Congresso Bicameral com
posto por duas Casas Legislativas: Câmara e Sena
do. O Senado representa os Estados, seus repre
sentantes têm mandatos mais extensos, que agem
como agentes fiscalizadores e a eles é confiada a
missão de juízes, árbitros da verdade, a eles compe
te distribuir o bálsamo da justiça, essência máxima
da função que lhes é outorgada.

A Câmara representa o povo... O povo? O De
putado é o representante direto da população, legíti
mo procurador, com procuração outorgada pelo livre
exercício do voto, o que lhe confere amplos e ilimita
dos poderes para agir em nome da sociedade brasi
leira, a qual representa.

E o que têm feito os Deputados nas reformas
constitucionais? Se eu fosse elencar aqui as inúme
ras propostas de emendas, projetos, pareceres, rela
tórios, substitutivos etc., atividades a nós atribuídas,
iria me estender muito para destacar a atuação des
ta Casa. Portanto vou me reportar apenas à questão
da PEC n!l. 33, de 1996, reforma da Previdência,
como exemplo.
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menos, o cuidado que estão tendo com as compa- Depois de muita discussão, obstrução, nego-
nhias telefônicas inoperantes e sorteadas nas mesas ciação, truculência, materializada pelos mais diversi-
de banquete do poder. A ligeireza da liquidação da ficados interesses, foi votada e aprovada a reforma
Vale levantaria terríveis suspeitas, suficientes para previdenciária sem contemplar a maioria da popula-
que se promovesse um amplo debate nas ruas, nas ção brasileira que dela se beneficiaria.
praças ou nas delegacias de polícia. Mas este deba- As alterações que se pretende fazer dando
te é desnecessário, porque o Governo Fernando elasticidade, prorrogando, protelando o direito da
Henrique é um Governo honrado. aposentadoria constituem verdadeira injustiça social,

Sr. Presidente, o que se está leiloando não é amparado no fundamento de que a Previdência So-
só a Vale do Rio Doce. É a imagem, o respeito e o cial não dispõe de recursos e não comporta mais
crédito de uma equipe que detém o poder e quer ônus em seu orçamento.
continuar nele. Sr. Presidente, se observarmos a edição de

Era o que eu tinha a dizer. medidas provisórias, constataremos que seguida
mente o Governo abre o Orçamento da Seguridade
Social em favor de outros Ministérios, para atender a
outras pretensões de caráter nem sempre prioritário
na alocação de crédito suplementar.

Ora, se uma dona de casa usa o dinheiro dis
pensado ao pagamento do gás ou da taxa de luz
para comprar brincos e sapatos, não poderá,dizer ao
marido que não irá cozinhar arroz nem passar a rou
pa para conter despesas.

No entanto, aquele trabalhador que trabalhou
durante anos descontou religiosamente sua contri
buição para Seguridade Social, agora, vê suas espe
ranças da aposentadoria serem prorrogadas.

É inadmissível que o Governo desequilibre o
INSS e transfira o ônus para o trabalhador, que já
vem pagando a conta do PROER, CPMF, precató
rios e tantos outros.

Preocupa anós Deputados do povo, que con
seguimos uma reforma técnica sem avanços, inibin
do muitas conquistas, retirando outras tantas, ver
agora os representantes do Estado (Senadores)
aprofundarem esta violência contra principalmente
os menos favorecidos, que têm suas conquistas vio
lentadas, seus interesses distorcidos e seus direitos
vilipendiados.

Os equívocos cometidos por este Governo na
questão previdenciária, se assim podemos classifi
car, têm-se revertido em prejuízo de toda a socieda
de, e os fundamentos apresentados fumus bonis
juris têm-se demonstrado ineficientes, incapazes de
convencer até mesmo os mais desinformados.

Isso se deve a uma política deliberada de má-fé.
Afinal, o alimento que chega à mesa de todos nós tam
bém não nasceu na gôndola do supermercado, mas,
sim, alguém o plantou, adubou, regou e colheu, dis
pensando muito trabalho. Dessa forma, também os
que hoje estão se aposentando muito trabalharam e
contribuírem, plantaram a semente da confiança, e in
felizmente estão colhendo o fruto da desilusão.
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Como preconiza nossa Constituição que "todo nheiro Sérgio Murilo Ramos Paiva em artigo publica-
poder emana do povo, e em seu nome será exerci- do no Jomal da Associação dos Engenheiros Ferro-
do-, estamos aqui para legislar dentro dos princípios viários, edição de novembro/dezembro de 1996.
e fundamentos que visam ao bem-estar da sacieda- Aliás, Sr. Presidente, sabe-se que a Rede Fer-
de. Nada mais justo e mais digno do que conceder roviária Federal S.A. já assinou convênio com o Mi-
aposentadoria a quem a ela tem direito. Não esta- nistério dos Transportes autorizando a empresa a
mos dando nada a ninguém, isso é sagrado e ine- fiscalizar as concessões que estão sendo dadas a
rente a todo trabalhador. particulares. E mais, sabe-se que a RFFSA tem a

Sr. Presidente, entendo que esta tribuna é o foro seu .encargo, por natural, a proteção de todos os
mais adequado para materializarmos as nossas inten- bens da empresa. Mas inexiste, no momento, em ra-
ções, não apenas com palavras evasivas, mas com a zão das drásticas transformações por que passa o
vontade de realmente transfonnarmos em atos concre- Sistema Ferroviário Nacional, alguém que responda
tos os nossos discursos, sem falsas demagogias. Que- pela edição de normas e de regulamentos, que se
ro, daqui desta tribuna, desejar, em nome de todos os fazem necessários para harmonizar e uniformizar os
Deputados, ao Senador Seni Veras, Relator da Refor- procedimentos de empresas diferentes que atuam
ma Previdenciária no Senado Federal, que ele seja fa- dentro de um sistema de transporte que é de res-
liz em seu relatório, que Deus o ilumine e que ele con- ponsabilidade do Estado e que o pode transferir para
siga minimizar os desacertos que vêm causando a in- exploração de terceiros por via da concessão.
satisfação de toda a classe trabalhadora. Apresso-me no trato deste assunto, Sr. Presi-

O SR. PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ. Pronuncia dente, chamando a atenção do Sr. Ministro dos
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrAs e Srs. Transportes para esta matéria, por entender que a
Deputados, cresce no âmbito das estruturas rema- não-regulamentação pode parecer às empresas con-
nescentes da Rede Ferroviária Federal S.A. a idéia cessionárias do transporte ferroviário como um prin-
da necessidade da criação de um órgão fiscalizador cípio de desregulamentação, o que não é verdade e
e controlador de todo o sistema ferroviário a partir da se toma mesmo impossível. E mais, sem um órgão
implementação do novo perfil do modal, proveniente fiscalizador legalmente constituído, parece-me que
das privatizações e das concessões para exploração se estabelece apenas um modU8 vivendi entre o
dos ramais existentes, de outros em construção e Estados a as empresas privadas que fazem o trans-
dos que possam vir a ser criados. porte ferroviário, prevendo-se, no caso, favorecimen-

A exemplo do que ocorre com o transporte civil tos que gerem procedimentos de seriedade duvido-
o aéreo, que tem no DAC o seu órgão fiscalizador e sa, pondo em risco o transporte em si e os interes-
determinador de normas a partir das orientações que ses maiores de todos os usuários.
emanem do próprio Ministério da Aeronáutica, espa- Quero ver o Ministério dos Transportes cuidan-
ram os que integram a -Rede Remanescente- que a do deste assunto com a urgência e a seriedi:l'de que
estrutura subsistente seja aproveitada no organogra- o caso requer e exige. Há um DAC no Ministério da
ma do Ministério dos Transportes, constituindo-se no Aeronáutica respondendo por toda orientação no sis-
órgão fiscalizador de todo o sistema ferroviário e ad- tema de transporte aéreo. O sistema rodoviário está
ministrador do patrimônio remanescente da Rede a cargo do DNER. O ferroviário encontra-se, no mo-
Ferroviária Federal que, assim, seria, dentro de crité- mento, ainda desarticulado no que conceme ao seu
rios claros e expressos, transferidos, mediante con- gerenciamento e à sua fiscalização. Será de todo útil
cessão, a terceiros interessados. aproveitar a estrutura da -Rede Remanescente- para

Quando sustento a idéia de que a -Rede Re- este fim, servindo-se de uma experiência acumulada
manescente- integre o -organograma- do Ministério ao longo do tempo quando, única no sistema, a
dos Transportes não estou insinuando que devem Rede Ferroviária Federal tinha suas próprias normas
seus funcionários ser transferidos para os quadros e o Ministério dos Transportes cuidava dos detalhes
da administração direta. normatizadores.

Creio que cabe, na estrutura daquela Pasta, Era o que tinha a dizer.
um departamento autônomo, uma autarquia ou algo O SR. SEBASTIÃO MADEIRA (PSDB - MA.
assemelhado, que tenha capacidade legal de exer- Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
cer em toda plenitude o papel de fiscalizador, tanto S~ e Srs. Deputados, a BR-010, Belém-Brasília,
da concessão quanto do arrendamento dos bens considerada uma das estradas mais perigosas deste
existentes, conforme, aliás, preconizado pelo enge- País, hoje está obsoleta e cada vez mais perigosa. É
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preciso que o Sr. Ministro dos Transportes, através
do DNER, tome urgentes medidas para melhorar
este quadro caótico.

Agora mesmo, sábado, dia 29, às 12h, no tre
cho da BR-010 entre as cidades de Porto Franco e
Campestre, a 92 quilômetros de Imperatriz, no Mara
nhão, o riacho Jacuba transbordou, os bueiros não
deram vazão e a água levou 30 metros de estrada.

Hoje, milhares de veículos abarrotam Porto
Franco, Campestre, Sumaúma e Estreito. O caos é
generalizado. Cargas perecíveis se perdem. Milha
res de passageiros estão impedidos de continuar
suas viagens. Setenta e duas horas após a interrup
ção da estrada, a única presença pública no local é
da Polícia Rodoviária Federal.

Mantive contato com o Sr. Ministro dos Transpor
tes, Alcides Saldanha, e com o Diretor-Geral do
DNER, Dr. Maurício Borges, que garantiram providên
cias por parte do DNER, quanto à recuperação da es
trada, através da empresa ITR, que está montando
uma estrutura tubular para ser colocada no local.

Faço, desta tribuna, um apelo ao Ministério dos
Transportes e ao DNER, para que o problema seja
sanado rapidamente. Os prejuízos causados pela in
terrupção da principal via de ligação da região tocan
tina e do Pará ao Centro-Sul do Brasil, são incalculá
veis.

A angústia e o sofrimento de milhares de pes
soas são irreparáveis.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. SANDRO MABEL (BlocolPMDB - GO.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
SfAs e Srs. Deputados, como a tribuna desta Casa,
que é eminentemente democrática, a população de
Goiânia e a região metropolitana contam novamente
com um programa na TV Record que está voltando
ao ar em boa hora, que é o Goiânia Urgente.

O Goiânia Urgente, que há dois anos estava
fora do ar, retoma com força total, com quase toda a
equipe que o compunha antigamente, tendo à frente
dos trabalhos o excelente jornalista Luiz Carlos Bor
doni, que tão bem conduz programas dessa nature
za. O programa entrou no ar no dia 31 de março pró
ximo passado, no horário de 11h30min às 13h, con
seguindo uma audiência magnífica para esse horá
rio, mas isso sem dúvida alguma é mérito de toda a
equipe do Bordoni, que consegue entusiasmar toda
a população e assim ter uma participação efetiva no
conteúdo apresentado.

O Goiânia Urgente é um programa voltado
para o povo, dando ênfase para os debates, denún-

cias, tentando resolver os problemas ali apresenta~

dos.
O que mais valoriza o trabalho do Luiz Carlos

Bordoni é que o seu programa não sofre censura,
dando a importância possível aos fatos, discutindo
os e debatendo democraticamente, sem escondê-los
ou camuflá-los, dando chance até para que os mais
humildes tenham uma tribuna livre para que possam
se expressar, reivindicar e conseguir que todos es
cutem os seus problemas, e assim tentem resolvê
los, senão pelo menos discuti-los sem revanchismo
ou maquiagens.

Em nossa ótica este programa veio cobrir uma
lacuna existente no jornalismo goiano onde a demo
cracia é respeitada e usada com todas as suas le
tras, além de servir de um palanque para que os po
líticos possam prestar contas dos seus trabalhos fei
tos durante as suas gestões, a seus eleitores, para
que os mesmo julguem os seus representantes e as
sim possam acertar melhor na hora de sufragar seu
voto.

Portanto, é com júbilo que nos congratulamos
com a TV Record de Goiânia, com toda a equipe do
programa Goiânia Urgente e principalmente com o
seu comandante jornalista Luiz Carlos Bordoni.

O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
SfIs e Srs. Deputados, venho hoje a esta tribuna ex
ternar o meu apoio e solidariedade a uma instituição
pública que ao longo dos anos tornou-se um para
digma para toda a América Latina no que conceme
ao tratamento do aparelho locomotor.

Trata-se da Rede Sarah de Hospitais do Apa
relho Locomotor, surgida em 1960, como um peque
no centro de reabilitação erguido durante a constru
ção de Brasília.

Poderíamos dizer, sem riscos de cometer en
ganos ou deslizes, que esta instituição, de renome
internacional, é hoje uma unanimidade nacional. É
um complexo hospitalar cuja qualidade sequer pode
ser colocada em dúvidas. Todas as pessoas que
dele precisarem só têm elogios a fazer não só pela
presteza com que foram atendidas, mas também
pela seriedade, competência e profissionalismo.

Sua filosofia de trabalho baseia-se na convicção
de que serviços médicos prestados por instituição pú
blica não podem ser cobrados: são a retribuição dos
impostos que cada brasileiro paga o ano inteiro.

Em 1991, essa filosofia de trabalho começou a
se espalhar pelo Brasil. Foi quando o Congresso Na
cional aprovou uma lei especial, sancionada pelo
Presidente da República, permitindo a reorganização
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da estrutura do Sarah e dando início a uma expe- apelo ao Ministro da Saúde para que os recursos or-
riência revolucionária em assistência médica no Bra- çamentários aprovados e destinados ao Sarah, no
sil. E nasceu a Rede Sarah, hoje com quatro· hospi- corrente ano, sejam garantidos através de repasses
tais funcionando e um em construção. mensais, sem atrasos e sem cortes pelo Ministério.

Todos os recursos usados para pagar pessoal, Peço também, Srfs e Srs. Deputados, que o
comprar remédios, construir, equipar instalações, erro cometido este ano com o veto presidencial seja
vêm do Orçamento da União, formados pelos impos- reparado no Orçamento da União para o ano que
tos e tributos recolhidos de cada um de nós pelo Go- vem.
vemo Federal. É por isso que todos os atendimentos Aproveito esta oportunidade para elogiar o bri-
são gratuitos. Ihante trabalho do Dr. Aloysio Campos da paz Jú-

Acontece, porém, Sr. Presidente e nobres De- niar, cirurgião-Chefe da Rede Sarah, responsável
putados, que a partir de 1991 o Sarah não recebe pela construção desta grandiosa obra assistêncial,
recursos com regularidade. Ao longo de todos esses que não tem faturamento, simplesmente, porque sua
anos, o Ministério da Saúde vem, sistematicamente, filosofia é contra lucro na medicina.
cortando e retendo verbas e atrasando as transfe- Encerro meu pronunciamento com as palavras
rências. É fácil entender o resultado dessa atitude, do próprio Dr. Campos da Paz, que diz:
que fortalece uma forma de assistência médica intei- Não achamos que nossos serviços sejam per-
ramente diferente da utilizada pela Rede Sarah. feitos. Mas qualquer pessoa que já passou pelo Sa-

Há, por exemplo, os hospitais que fazem da rah certamente percebeu que foi atendida por quem
medicina um comércio. São do conhecimento dos pensava, acima de tudo, em resolver o seu proble-
Srs. Deputados os absurdos como o morticínio da ma, sempre ocupação como custo da consulta ou o
hemodiálise em Caruaru, Estado de Pernambuco, a valor do atendimento.
chacina dos velhinhos no Santa Genoveva, no Rio
de Janeiro. E existem os hospitais públicos burocra- Nossos profissionais ganham bem, mas seus
tizados, carentes de recursos e de pessoal, com mé- salários não dependem da decisão sobre o tipo de
dicos mal remunerados e desestimulados, perma- tratamento de que o paciente necessita; por isso,
nentemente submetidos à tentação de -cobrar por não há a -indústria da doença- nos nossos hospitais.
fora-o Como o Sarah é diferente, ele incomoda. Te- Todos recebem o salário fixo e, como você, paga-
nho a percepção de que querem destruí-lo. Contam mos nossos impostos.
com a ajuda, deliberada ou produto de incompetên- Era o que tínhamos a dizer.
cia, tanto faz, de burocratas. O SR. FAUSTO MARTELLO (PPB - SP. Pro-

Não fossem esses problemas, a Rede Sarah nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SfIs e
poderia estar ajudando hoje um número bem maior Srs. Deputados, recente anúncio da imprensa dá
de brasileiros, pois, segundo estatísticas, existem no conta de que o Plano de Metas do Governo Federal
País mais de 16 milhões de pessoas fisicamente in- para a Saúde vai obrigar Estados e Municípios a au-
capacitadas. mentar seus gastos com o setor.

Sensibilizado com esta situação, no início das- Pelos estudos existentes, os Estados gastam
te ano, o Congresso Nacional decidiu que os recur- hoje, com a Saúde, em média, entre 6% e 8% do
sos destinados à Rede Sarah passariam a ser Iibera- que arrecadam e seriam obrigados, pelo novo Plano
dos pelo Ministério da Fazenda, como a forma mais de Metas, a aumentar esse dispêndio para um míni-
simples e prática de evitar sabotagem. mo de 10%, enquanto os Municípios teriam que apli-

Essa decisão, nobres colegas, infelizmente, foi car pelo menos 12,5% de suas receitas de arrecada-
vetada pelo Presidente da República, que enviou um ção.
projeto de lei a esta Casa, propondo que os recursos Para conseguir esse objetivo, segundo as notí-
necessários à Rede Sarah voltem a passar pelo Mi- cias veiculadas, o Governo se empenhará em obter
nistério da Saúde. No dia 13 de março próximo pas- a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição
sado, o Congresso aprovou este projeto, e logo em n2 169, que vincula parte da arrecadação e de Esta-
seguida o Presidente Fernando Henrique Cardoso dos, Municípios e da União a gastos com a Saúde.
sancionou a lei que autoriza a execução do orça- Diante disso, reconhecemos no Govemo Fede-
mento do Sarah. ral uma nova consciência com relação à questão da

Em vista disso, Sr. Presidente e nobres Depu- saúde: empenhado na criação da CPMF, conseguiu
tados, quero neste momento fazer um veemente o que queria, e o imposto provisório está aí, sendo



o SR. USHITARO KAMIA (PPB - SP. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrIs e Srs.
Deputados, não é nenhuma novidade exaltarmos
desta tribuna o fantástico potencial de nossa amada
Pátria, o Brasil. Entretanto, fica-nos sempre a inda
gação de como um país tão privilegiado pela nature
za, com uma populaça diminuta para a sua grandeza
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arrecadado eficientemente. Se já está sendo desti- O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT - RS. Pronun-
nado para os fins para os quais foi criado e em que cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrIs e Srs.
volume de recursos, isso é uma questão ainda não Deputados, as cenas vistas, ontem à noite, através
respondida pelos Ministros da área econômica e da imprensa televisionada, deixam qualquer um de
pelo Ministro da Saúde, Dr. Carlos César de Albu- nós estarrecido. Foram cenas da mais absoluta e
querque. Mas entendemos que a saúde vem sendo descabida violência, parecendo muito mais cenas de
considerada como prioridade, ao menos na elabora- ficção, filmadas com efeitos especiais.
ção de planos. Não entendemos a razão pela qual Esta Casa, SrIs e Srs. Parlamentares, não
os recursos ainda não estão sendo destinados em pode ficar calada diante das atitudes criminosas da
volume suficiente, e vários hospitais estão sendo Polícia Militar de São Paulo. Este não é um caso iso-
castigados com atrasos no repasse de verbas. lado, como diz o Ministro Nelson Jobim, acontecido

A santa Casa de Guarulhos é um exemplo que só em um Estado, não. É um fato que se repete dia-
bem ilustra a situação de abandono: objeto de riamente, nas periferias das grandes cidades, que se
emendas orçamentárias que lhe dariam recursos ca- repete no campo, com o assassinato de trabalhado-
pazes de elevar seu nível de atendimento, a Santa res. Mas na Folha de S.Paulo, edição de hoje, te-
Casa de Guarulhos viu que do Orçamento da União mos uma prova de que este é o "fato isolado· mais
foram cortadas verbas preciosas. Com isso, esta- generalizado que já vimos:
mos, nós e a população de Guarulhos, espantados - o caso da morte do comerciante Osvaldo Ma-
diante dessa contradição: o Govemo manda aumen- noel da Silva, que foi executado pelos PM após ter
tar os gastos com a saúde, mas fecha as torneiras sido rendido, visto por todos nós pela televisão;
do Orçamento para emendas aprovadas e deixa um _ o caso do assassinato do filho da atriz Katia
grande hospital de uma importante cidade sem re- Dangela, no qual dois PM estão sendo acusados;
cursos para atender à comunidade. _ meninos de rua sendo amarrados como ani-

Não podemos esquecer de que o atendimento mais e conduzidos por um policial militar.
gratuito à saúde é o único caminho para milhões e
milhões de brasileiros que procuram profissionais da A violência da Polícia Militar tem endereço cer-
área médica; seja através do SUS, seja através de to. Ela é exercida contra os trabalhadores, os po-
instituições beneficientes, como as Santas Casas de bres, os negros, os excluídos. Duas vítimas da bar-
Misericórdias, esses brasileiros merecem ser atendi. baridade de ontem são negros. Mário José Josino,
dos de uma maneira que lhes respeite a condição de trabalhador negro, foi o homem que pagou com a
seres humanos amparados pela lei constitucional. vida o fato de ser pobre e negro.

Vejamos as declarações do Dr. Carlos Frederi- Hoje o Brasil inteiro fica indignado com o que.
do Dantas Anjos, Secretário-Geral dos Sindicatos viu através da televisão. Mas não queremos só in-
dos Médicos de São Paulo, referindo-se ao SUS: dignação. Queremos ação, e açao conjunta do Le-

Melhorar sua qualidade, buscar fontes perma- gislativo, do Executivo e do Judiciário.
nentes de financiamento, desenvolver novos modeM Propomos que esta Casa convoque o Ministro
los de gerenciamento com autonomia e controle pú- da Justiça, em pronunciamento à Nação, não para
blico, bem como garantir a integralidade do atendi- anunciar decisões que não fiquem no papel. Quere-
menta, são os desafios prioritários e muito mais im- mos o povo na rua para dizer um basta a esta situa-
portantes do que a quebra da conquista da univer- çáo de violência. Queremos que o Governo apresen-
salidade do atendimento. te planos sociais convincentes e deixe de colocar

Temos visto sucessivos anúncios de priorioza- panos quentes na situação de barbárie a que chega-
ção da Saúde, e temos, na mesma medida, presen- mos.
ciado o desapontamento decorrente da não-cQncreti- Era o que tínhamos a dizer.
zação dessa prioridade.

É preciso, Sr. Presidente, Sris e Srs. Deputa
dos, que da vontade política do Governo e de sua
sensibilidade para os temas sociais surja uma nova
mentalidade de gerenciamento dos recursos da área
de saúde, não apenas na rede pública, mas também
no que respeita ao auxílio às Santas Casas de Mise
ricórdia.



08328 Quarta-feira 2 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Abril de 1997

territorial, possa conviver com tantos problemas de Mão-de-obra barata há muito tempo deixou de
ordem social. ser o principal fator entre as condições consideradas

Muitos estudiosos, brasileiros e estrangeiros, já pelas empresas internacionais para decidirem onde
se debruçaram sobre esse tema tão polêmico, e se- investir. As condições modernas, mundialmente ado-
ria uma injustiça apontar apenas alguns nomes. tadas, exigem trabalhadores mais preparados em
Esse não é o meu propósito, e sim o de citar talvez a termos de escolaridade e de treinamento, e esse é o
fórmula que sintetiza o grande salto para o desenvol- nosso maior desafio. Ou nos preparamos e encara-
vimento, obtido pelas nações que integram hoje o mos o desafio, ou o País poderá sucumbir em hor-
restrito grupo das nações ricas e desenvolvidas. das de desempregados, de sem-teto, de sem-terra,
Essa fórmula, Sr. Presidente, chama-se educação. em resumo, de subcidadãos, que trarão uma instabi-

A história moderna está aí a confirmar o retor- Iidade sem precedentes para as instituições e o Es-
no espetacular dos maciços investimentos na área tado.
de educação efetuados pelos Estados Unidos a par- O capital, atualmente, move-se à procura de 10-
tir da década de 1930, o que ficou conhecido como cais onde haja menos barreiras e menos restrições
new eleal, onde a necessidade de gerar empregos ao comércio e aos negócios. Nesta busca acabam
levou o Governo Roosevelt a construir escolas em criando oportunidades de el1Jprego-em determinadas
localidades em que não havia uma dezenas de alu- áreas, em detrimento de outras. A escolha dessas
nos. Toda a infra-estrutura assim montada como áreas tem como um de seus principais determinan-
provisão para o futuro gerou emprego e popularizou tes o preparo do trabalhador, o que acaba por pro-
a educação, que cresceu em todos os níveis e pos- mover pressões sobre os governos locais, a quem
sibilitou a criação da mais poderosa Nação do mun- cabe oferecer educação com qualidade para o ensi-
do atual. O mesmo modelo foi perseguido, a partir no primário e secundário, criando um processo pelo
de 1946 pela Alemanha e pelo Japão arrasados pela qual se paga um prêmio cada vez maior pelos que
Segunda Guerra Mundial e mais recentemente em sabem mais, que ampliará as discrepâncias salariais
países da Ásia e pela populosa China. e, por conseqüência, as sociais.

Nosso Ministro da Educação, o ex-Reitor Paulo Para concluir, Sr. Presidente, um país como o
Renato, está, sem sombra de dúvidas, fazendo um Brasil, que se lança na competição internacional,
excelente trabalho, à frente de sua Pasta. Entretan- através do Mercosul, que terá que competir no conti-
to, isso não basta, é necessário que toda a popula- nente americano com a Área Livre de Comércio das
ção seja envolvida no processo, seja estimulada ao Américas - ALCA - programada para o ano 2005,
grande salto, que os jovens sejam incentivados de precisa preparar seu povo e sua indústria para tal
todas as formas para o estudo e o seu conseqüente competição, sob pena de tomar-se mero fornecedor
desenvolvimento. A educação de seu povo foi e de matérias-primas num mercado altamente tecnoló-
sempre será a fórmula para o desenvolvimento de gico e de pessoas bem preparadas.
uma nação, que responderá com criatividade às exi- Era o que tinha a dizer.
gências cada vez maiores de uma sociedade globali- A SRA. MARTA SUPLlCY (Bloco/PT - SP.
zada, que se estrutura sobre a informação e a tecno- Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
logia. Sras. e Srs. Deputados, estamos todos chocados

Como trazer para as salas de aula milhões de com as imagens brutais exibidas pela TV Globo, no
brasileiros, afastados dos mais rudimentares conhe- dia de ontem, acerca de atos de violência cometidos
cimentos. Motivar nossa juventude, que representa a por policiais militares em Diadema, na Grande São
metade da população brasileira, desenvolver a pes- Paulo.
quisa e o desenvolvimento, este é o desafio imposto Nesse caso, creio que não se trata de uma fal-
a0 diligente Ministro, mas é de responsabilidade de ta de compreensão do que seja a cidadania por par-
todos nós brasileiros apoiarmos, opinarmos, criticar- te dos policiais envolvidos, nem se trata de um ato
mos e ajudarmos em todos os níveis possíveis, pois fruto da cultura da violência e impunidade generali-
só através de um grande programa de educação, zada que tradicionalmente faz parte da atuação da
que envolva todo o povo brasileiro, será possível PM, mas sim de patologia.
transformar o desinformado e despreparado povo Dentro da polícia, tanto militar quanto civil, e
brasileiro em Nação informada e preparada para as também no sistema carcerário, há elementos perigo-
mudanças mundiais em curso. sos, doentes, que utilizam da violência contra a so

ciedade para satisfazer seus desejos perversos. E



Há falta de programa de educação e socializa
ção para crianças, o que leva os menores a procura
rem a rua. O combate ao problema sofre dificulda
des de custeio por parte do Poder Público. O estado
de aguda miséria em que vive grande parte da popu
lação cria a desagregação familiar, associada à indi
gência, que lança meninos e meninas às praças e
ruas. O problema da infância marginalizada toma
magnitude sem precedentes de flagelo. Na avaliação
de assistentes sociais, educadores e policiais envol
vidos no trabalho com menores encontrados nas
ruas, crianças com mais de seis anos de idade, em
geral, não desaparecem misteriosamente, mas elas
fogem de casa. A cada dia, a Delegacia de Pessoas
Desaparecidas de São Paulo registra o sumiço de
dez crianças, 15% do total de casos notificados em
média. Desses, apenas um caso é desaparecimento
de fato. Os demais são fugas motivadas por agres
sões, privações e até revolta de filhos, que são obri
gados pelos pais a pedir esmolas. As crianças fo
gem principalmente das surras, da fome, da negli
gência e da sobrecarga de trabalho doméstico im
posta pelos pais e padrastros. Não querem voltar
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esses elementos precisam ser identificados, punidos centas e cinqüenta entidades de assistência à infân-
e afastados do relacionamento com o público, princi- cia rescindiram convênios, devido à diminuição das
palmente se exercerem função de autoridade. Mas verbas contratadas. Estima-se ainda que pelo me-
isso não significa que não seja necessário fazer uma nos outras duzentas entidades poderão fechar as
avaliação muito séria do papel da Polícia Militar na portas até o final do ano, atingindo cerca de vinte mil
vida da sociedade. crianças. Dessas uma grande parte poderá ir para

A Polícia Militar faz parte de um sistema de segu- as ruas.
rança social, que inclui a Polícia Civil, o Ministério PÚ- Conforme opinião do Centro de Apoio Opera-
blico e a Justiça. Infelizmente, todo esse sistema de cional das Promotorias da Infância e Juventude de
segurança pública brasileiro está em colapso. Somos a São Paulo, há duas explicações para o crescimento
favor da desmilitarização da polícia, e creio que é hora das crianças de rua e para o aumento de crianças
de enfrentarmos esse debate de maneira serena. A carentes pela primeira vez no SOS Criança: o de-
polícia tem que ser uma SÓ, com uma orientação pre- semprego pode ter levado as crianças para a rua, e
ventiva e função de servir à comunidade. a conscientização pode ter levado as crianças caren-

Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados, atos tes ao SOS Criança. Por sua vez, a Secretaria de
como esses de Diadema, somados ao massacre do Estado da Criança, Família e Bem-Estar Social disse
Carandiru, de Corumbiara e tantos outros que enla- que o crescimento de crianças carentes nas ruas de
meiam nossa consciência de cidadãos, refletem a São Paulo era previsível desde o ano passado, atri-
triste realidade de desrespeito aos direitos humanos, buindo esse crescimento à dificuldade econômica de
de estimulo à violência e, principalmente, de impuni- parte da população, pois a Grande São Paulo tem
dade. hoje 1,4 milhão de crianças, entre 7 e 14 anos, cujos

Esperamos que o Governador Mário Covas, pais ganham menos de dois salários mínimos, e es-
juntamente com o Secretário de Segurança Pública sas crianças são candidatas a deixar ou ser expu1-
de São Paulo, Dr. José Afonso da Silva, não deixe sas de suas famílias e irem para a rua. Acrescenta
esse episódio entrar na lista das intermináveis impu- que, apesar de se dizer ciente da possível -explo-
nidades que atormentam nossa realidade. são- da quantidade de meninos de rua em São Pau-

A polícia foi criada para proteger o cidadão, lo, não foi possível implantar nenhum plano emer-
não para matá-lo. gencial, porque a Secretaria não conta com recursos

necessários para isso.
O SR. JORGE TADEU MUDALEN (PPB - SP.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sf's e Srs. Deputados, baseando-me no registro re
cente do SOS Criança, órgão ligado à Secretaria de
Estado da Criança, Família e Bem-Estar Social do
Governo do Estado de São Paulo, constato que hou
ve aumento da quantidade de crianças de rua na ci
dade de São Paulo, de 1995 a 1997. Dados revelam
que, comparando-se os quadrimestres de novem
bro/95 a fevereiro/96 com novembro/96 a feverei
ro/97, o número de menores carentes com apenas
uma entrada no SOS Criança passou de 3.000 para
4.299, um aumento de 43,3%. Isso demonstra que a
sociedade esta gerando cada vez mais menores em
situação de rua. Crianças que não estavam na rua
passaram a integrá-Ia em proporção espantosa, sur
gindo novos carentes. A maioria dos menores vem
dos bairros periféricos. Os bairros que mais geraram
menores de rua foram Penha e São Miguel Paulista,
na zona leste, e Santo Amaro, na zona sul. São re
giões onde as condições de educação e de assistên
cia à criança são mais precárias. Segundo a Asso
ciação dos Movimentos das Entidades Sociais Con
veniadas, nos últimos doze meses, trinta das quatro-
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Oh7min do dia 3: O motorista e os três passa
geiros de uma Brasília tomam socos indiscriminada
mente, apesar de estarem de costas e com as
mãos sobre o capô do veículo. Apesar de eles não
oferecerem qualquer resistência, policial não pára de
gritar, enquanto bate: "Está pensando que sou pa
lhaço?"

Oh25min do dia 3: Após tomar socos e tapas
no meio da rua, o segundo motorista interceptado é
levado por um policial para trás de um muro. Antes,
os policiais têm o cuidado de liberar a Brasília.e
seus passageiros, para que. não haja testemunhas.
Enquanto são ouvidos os gritos e súplicas do ho
mem, o cinegrafista amador consegue mostrar al
guns golpes de cassetete. Após oito minútos de tor
tura Rambo entra em cena. Com pistola na mão, ele
vai para trás do muro e, com um único tiro põe fim
aos gritos. O primeiro policial sai massageando o
braço com que deu os golpes, enquanto Rambo rea
parece com o boné virado para trás e sorrindo.

Os dois abandonam o homem no beco como
se ele estivesse morto, mas apesar do tiro á queima
roupa nas costas ele conseguiu sobreviver.

Oh48min do dia 3: O terceiro motorista intercepta
do na noite já salta do carro apanhando. Após acertar
a nuca e a barriga do motorista, o policial direciona
sua fúria para o veículo, que é amassado e tem a tin
ta do teto arrancada a golpes de cassetete.

1h2min dia 5: Após acariciar sua pistola e pen
te de munição um policial conta o dinheiro de um
motorista e guarda no próprio bolso. O motorista é li
berado após apanhar um pouco.

Durante o discurso do Sr. Jorge Tadeu
Mudalen, o Sr. Ubiratan Aguiar, 19. Secretá
rio deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Paulo Paim, 3l Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - Conce
do a palavra à Sra. Rita Camata.

A SRA. RITA CAMATA - (Bloco!PMDB - ES.
Pronuncia o seguinte discurso.) Sr. Presidente e
Srs. Deputados, O Jornal Nacional, da Rede Globo
de Televisão, mostrou na noite de ontem cenas dig
nas de um filme de terror. Infelizmente, aquelas ce
nas não eram de ficção mas sim, de uma pura cruel
e injusta realidade que acontece repetidamente nas
periferias dos grandes centros urbanos brasileiros.
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para casa e fazem de tudo para não serem encon- As imagens, filmadas por um cinegrafista ama-
tradas pela família. É muito comum os menores en- dor, mostram o que seria uma batida policial na en-
trarem no SOS Criança com nome e endereço fal- trada da favela Naval, periferia de Diadema, na
sos, contando histórias fictícias de como se perde- Grande São Paulo, quando treze pessoas foram re-
ram da família. Retraídas e amarguradas, essas vistadas, espancadas, torturadas e mortas na ma-
crianças driblam perguntas sobre a família e o pas- drugada dos dias 3, 5 e 7 do mês passado.
sado com respostas evasivas. Na verdade, a blitz policial não existiu, pois os

A situação da criança de rua é deveras preocu- policiais saíram do quartel na forma convencional -
pante, agrava-se dia a dia, sem que haja medidas efe- aos pares - para fazerem ronda de rotina. Foram
tivas e conjuntas para reverter esse processo. As reso- pata a favela Naval por conta própria. As "ações cri-
luções que regulamentam a aplicação do Estatuto da minosas" mostradas pela televisão são mais que su-
Criança e do Adolescente, publicadas em janeiro deste ficiente para enquadrar seus autores nos seguintes
ano, são um passo necessário para enfrentar o proble- crimes: formação de quadrilha, roubo, extorsão, ten-
ma das crianças de rua. Por oportuno, é bom frisar que tativa de assassinato qualificado e tortura, que é um
essas resoluções seguem as diretrizes do Estatuto da crime inafiançável.
Criança e do Adolescente, aprovado em 1990. As re- A cenas mostradas seguem o roteiro dos me-
soluções restringem a quarenta o número de menores Ihores filmes de violência. Vejamos por quê:
em cada unidade, garantem educação, treinamento "Socos, golpes de cassetete, extorsão e morte.
profISSional, lazer, atendimento rnédico-odontológico,
orientação socio-pedagógica e assistência jurídica em
caso de infratores.

É prevista também a inclusão no Orçamento de
1997 de recursos para implantação e funcionamento
dos Conselhos de Direitos, dos Conselhos Tutelares
e do Sistema de Informação para a Infância e a Ado
lescência.

Entretanto, o Poder Público poderá cobrar a
execução dessas medidas se oferecer os recursos
necessários. O Governo tem de garantir a destina
ção das verbas e fazê-Ias chegar para as unidades
de atendimento dos menores e para o pagamento de
salários decentes aos profissionais que trabalharem
nelas. A União, os Estados e os Municípios deverão
atuar em conjunto, com a solidariedade das comuni
dades.

Era o que tinha a considerar.
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23h31 min do dia 6: A terceira noite de violência comum tome-se um policial militar? Praticamente
e extorsão começa com um policial furando os dois nenhuma. Basta que tenha boa conduta (sem regis-
pneus dianteiros de um Fusca. tros nos arquivos da Secretaria de Segurança Públi-

23h58min do dia 6: O motorista de um Gol ca), primeiro grau completo e noções de arma de
GTS preto é estendido sobre o capô do carro. En- fogo e defesa pessoal. Dentro de cerca de seis me-
quanto Rambo bate na parte superior de seu corpo, ses temos um policial pronto para "pacificar" as ruas,
um outro policial torce seu pé e depois tira seus sa- sem quaisquer conhecimentos mínimos de cidada-
patos e golpeia a sola de seus pés com um cassete- nia. Não basta que o policial seja civil ou militar, te-
te. Em três minutos ininterruptos de pancadas, são nha "conhecimento prático" das ruas. É necessário e
aplicados 34 golpes. imperioso que os servidores públicos responsáveis

Oh30min do dia 6: O motorista e dois passa- pela segurança pública sejam treinados reciclados e
geiros do Gol GTS preto entram no carro ainda sob tenham acompanhamento psicossocial para que
golpes de cassetete. Assim que o carro parte Ram- possam desempenhar suas funções como deseja-
bo dá dois tiros na direção do veículo; um segundo mos.
policial atira para o alto. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o "ci-

Cerca de duas horas mais tarde, o mecânico elo da impunidade", cuja existência a CPI do exter-
Mário José Josino morreu no hospital público de Dia- mínio de crianças e adolescentes apurou, precisa
dema. ser quebrado imediatamente, pois as cenas de on-

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, as ce- tem nascem, crescem e firmam-se exatamente pela
nas mostradas no jornal Nacional e aqui retratadas falta de punição para todos os que violam a lei, inde-
comprovam o que a Comissão Parlamentar de In- pendentemente do tipo de crime praticado e da con-
quérito que investigou o extermínio de crianças e dição social ou moral de seu autor.
adolescentes apurou: os chamados grupos de exter- O Estado do Amazonas parece desconhecer
mínio são compostos em boa parte por ex-policiais os direitos elementares dos cidadãos, sejam adultos
e maus policiais que usam a farda para terem uma ou crianças. Primeiramente, trata-se da questão da
certa impunidade e aterrorizar aqueles que deveriam prostituição infanto-juvenil de crianças nas boates da
proteger. Na esteira dos trabalhos daquela CPI, o Capital, Manaus.
Congresso Nacional aprovou a Lei oi 9.299, de 7 de Ontem, foi a vez dos policiais militares do Ama-
agosto de 1996, que alterou dispositivos dos Códi- zonas seguirem a "cartilha" adotada pelos maus po-
gos Penal Militar e de Processo Penal Militar para liciais paulistas: os jornais de hoje estampam a foto-
permitir que os crimes dolosos contra a vida e co- grafia de um grupo de 22 crianças e adolescentes
metidos contra civil, praticados por policiais militares, amarrados pelas roupas, andando por duas aveni-
sejam julgados pela Justiça Comum. Pelo que vimos das da Capital amazonense. Seguindo fielmente a
ontem, parece que será necessário rever a Iegisla- tese de que a polícia detém a verdade absoluta, o
ção para evitar que torturas como a que foi pratica- comandante-Geral da PM do Amazonas, Coronel
da continuem impunes. Francisco Orleílson Guimarães, disse que as crian-

Estes facínoras, pois não podemos chamá-los ças não estavam amarradas . "Estão apenas segu-
de policiais, porque certamente estaríamos ofenden- rando uns nos outros". A PM disse que os menores
do os bons policiais que honram as fileiras da Corpo- foram levados desse modo, porque o Estatuto proí-
ração, já deveriam ter sido expulsos sumariamente, be que eles sejam algemados ou levados em cam-
sem que o inquérito Policial Militar estivesse concluí- buráo. É estarrecedor, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
do. As fortes cenas devem funcionar como acusa- Deputados, que o comando geral de uma Polícia
ção, júri e juiz. Militar estadual desconheça completamente urna lei

Afinal, aquelas cenas nos levam' obrigatoria- que, a rigor deveriam defender e ajudar na sua apli-
mente a urna reflexão: quem será o culpado? o Sis- cação. Espero que o Juiz da Infância e da Juventude
terna Judiciário? a Polícia Militar? o Governo do Es- de Manaus ofereça denúncia contra os policiais que
tado? o Congresso Nacional? o Ministério Público? expuseram estas crianças e adolescentes a trata-
Afinal, quem será o culpado? Todos nós temos urna mento degradante e desumano.
parcela de culpa. O principal culpado é a má forma- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados deixo
ção do policial, encarregado de preservar a ordem meu mais veemente repúdio às ações que acontece-
pública e a incolumidade das pessoas e do patrimô- ram em Diadema e em Manaus, esperando que
nio. Quais são as exigências para que um cidadão seus autores sejam exemplarmente punidos, com
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expulsão desonrosa da Corporação e cadeia. É esta respeitando todas as noções de dignidade e respeito
punição que a sociedade brasileira pede e espera. humano.

Era o que tínhamos a dizer. Na Bahia, em Feira de Santana, existe um gru-
O SR. PEDRO WILSON (BlocoIPT - GO. Pro- po de extermínio composto por PM que andam à sol-

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SfAs e ta e impunes. No Estado do Rio de Janeiro, a Polícia
Srs. Deputados, como cidadão brasileiro, Deputado Militar mata uma pessoa a cada quatro horas, e o
Federal e Presidente da Comissão de Direitos Hu- Secretário de Segurança Pública afirma que Nbandi-
manos desta Casa, não poderia ficar inerte diante do não é civilN, que a ordem é Natirar primeiroN• No
dos fatos veiculados pela Rede Globo, no Jomal Na- Ceará, a PM humilhou cinco garotos, corta seus ca-
cional, na noite de ontem, acerca das ações pratica- belos à faca, espanca, tortura. A PM em Minas Ge-
das por agentes da Polícia Militar paulista contra ci- rais, quando quatro rapazes não pararam em uma
dadãos brasileiros. blitz, atirou e matou um dos rapazes, que suposta-

Já estive nesta tribuna, inúmeras vezes, reali- mente iriam atirar. No Espírito Santo, policiais milita-
zando denúncias, solicitando o compromisso e en- res são acusados de praticarem vários assassinatos.
volvimento real e imediato em face de ações violen- Pergunto, SrJs e Srs. Deputados: estas ações
tas comumente implementadas por aqueles que de- caracterizam-se como fatos isolados? Estamos ou
veriam oferecer segurança e não insegurança, medo não vivendo uma verdadeira insegurança pública?
e pânico; por aqueles a quem a sociedade confiou Estamos ou não sujeitos às ações fardadas que vio-
responsabilidades, confiou armas, confiou o poder Iam os direitos humanos em todo o território nacio-
de prender, investigar, coibir os danos à vida, ao pa- nal? Não estamos levantando suspeitas, estamos fa-
trimônio, aos direitos adquiridos; confiou o dever de lando de fatos. O Deputado Hélio Bicudo, sabiamen-
assegurar a paz sociai. A sociedade não confiou aos te, já apresentou nesta Casa projeto de lei que prevê
agentes policiais, militares ou civis, o direito de exe- o julgamento, pela Justiça Comum, dos crimes prati-
cutar cidadãos suspeitos ou não de algum delito; cados por policiais militares. Este projeto, Sr. Presi-
não confiou o direito de executar ações violentas; dente, foi modificado, mantidos os privilégios que as-
não confiou o direito de subtrair, de extorquir, de tor- seguram a impunidade.
turar, acobertados pelo poder das armas e fardas. A impunidade tomou-se marca registrada do

Fico, ainda, muito preocupado quando o atual nosso País. Aqui pessoas suspeitas ou não de al-
Ministro da Justiça percebe como fato isolado as gum delito são assassinadas, humilhadas, tortura-
ações praticadas por agentes do Estado, em São das, extorquidas pelos denominados agentes da se-
Paulo. Ora, na história brasileira vários têm sido, in- gurança pública. Até quando isto ocorrerá? Até
felizmente, os fatos envolvendo agentes do Estado, quando as vitimas e testemunhas do arbítrio estarão
em ações ilegais, abusivas, torturas e assassinatos; sujeitas à coerção, ao medo de identificarem seus
relembro apenas algumas, para ilustrar nossa histó- algozes? Até quando teremos apenas grandes inten-
ria recente: Carandiru, onde nenhum agente foi puni- ções por parte das autoridades públicas?
do pelo massacre aos 111 presos; Eldorado do Ca- Parabenizamos os cidadãos e cidadãs brasilei-
rajás; e Ourilândia, onde até o momento ninguém foi ros que não têm medo de se indignar e agir frente
punido. aos graves e constantes fatos praticado pelos agen-

Recentemente, outra barbárie praticada por tes da segurança pública em nosso País. Saudamos
agentes do Estado ocorreu no Estado do Tocantins, a coragem daquele que registrou as ações dos PM
na cidade de Dianópolis, desta feita em decorrência em São Paulo, daqueles que se posicionaram contra
de uma discussão gerada por dívidas de jogo entre as arbitrariedade, os assassinatos, as torturas prati-
um jovem comerciante e um PM; o primeiro levou cadas em todo o território brasileiro. O povo brasilei-
dois tiros, e deverá ficar paralítico. O irmão da víti- ro não agüenta mais tanta impunidade, tanto abuso
ma, inconformado, atirou no policial autor dos dispa- de poder, tantas desculpas. Queremos a punição de
ros, mantando-o. Em face disto, o mesmo foi pego todos os agentes da segurança pública, policiais mi-
por outros PM, espancado e morto. O pai dos dois litares e civis, comandantes, delegados, entre ou-
jovens, na mesma noite, também foi pego pelos PM tros. Queremos tranqüilidade, queremos segurança
e assassinado. e não insegurança. Queremos ações concretas que

Em Manaus, a PM humilha meninos, que por possam prevenir a prática de atos violentos, e não
força da miséria foram lançados às ruas, desrespei- discurso.
tando o Estatuto da Criança e do Adolescente, des- Era o que tinha a dizer.
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o SR. SERAFIM VENZON (Bloco/PDT - SC.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sr-Is. e Srs. Deputados, o turismo de Santa Catarina
está fundamentalmente relacionado com a costa ma
rítima e com os dias de sol escaldante. No período
das férias, em dias chuvosos ou nublados, os nos
sos visitantes ficam ociosas em suas casas ou pelas
ruas e poucas praças, amontoados sem direção.

Santa Catarina tem um potencial turístico muito
grande, como muitos, assim, como nós, repetem. É
bom lembrar que potencial por potencial não vale
nada, pelo menos enquanto não for transformado.

Ainda estamos longe. Existem muitos equipa
mentos turísticos naturais em diversas cidades de
Santa Catarina, e, com pequenos investimentos, os
deixaríamos em condições de entretenimento aos
nossos visitantes. Estaríamos dispensando melhor
tratamento a eles, bem como melhorias à renda da
população local.

Na verdade, faltou planejamento, principalmen
te na orla das cidades balneárias. Por muito pouco,
as construções não estão no leito das águas de tal
forma que, para o lazer, sobram apenas a área cedi
da pela maré baixa.

Aliás, a Marinha, que é responsável pela orla,
infelizmente se preocupou fundamentalmente em co
brar o imposto devido, mas não garantiu a toda a po
pulação, também aos mais distantes, um espaço ao
sol e ao lazer.

Grande número de cidades balneárias sequer
têm avenida atlântica,. de tal forma que se quises
sem fazê-lo teriam que indenizar ou invadir o espaço
da água. Cito aqui, entre tantas, Itapema e Porto
Belo.

Em outras, como em Piçarras, o mar está
ameaçando destruir a avenida beira-mar e prédios
da orla. As autoridades locais, principalmente Verea
dores, Prefeitos, tanto da anterior quanto da atual
administração, e Deputados catarinenses, principal
mente os do litoral norte, estão empenhadas por
uma solução, mesmo que paliativa.

O problema agravou-se nos últimos 20 anos
com as construções vizinhas e com o desvio do ca
nal do rio Piçarras e diversos aterros em mangues.

As autoridades locais, além de buscarem re
cursos no Estado ou na União, também fizeram su
cessivas tentativas para recuperação da orla. Agra
da-nos muito a notícia de que o Prefeito Humberto
Teixeira, juntamente com Deputados e Vereadores,
conseguiu reunir autoridades, inclusive o Secretário
de Obras e Vice-Governador de Santa Catarina, o
Sr. José Augusto Hülse, numa só mesa para discutir
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o problema, ver e analisar os projetos já existentes,
agora, e em breve, com aprovação e auxílio do FAT
MA, começará a tão esperada obra para a popula-
ção do Município e região. .

Em breve, teremos a BR-101 duplicada, pas
sando junto à orta, pois, da forma como está agora,
o turista teria apenas que ver e lamentar.

Conforme garantias dadas pelo Vice-Governa
dor, serão atendidas Barra Velha, Piçarras e Barra
do Sul, a começar por ser emergencial.

Com esta obra, Sr. Presidente, estaremos
atendendo ao litoral norte catarinense para dar me
lhores condições ao turismo de verão, levando ainda
a população e governantes à reflexão sobre a inva
são da orta ou ocupação inadequada.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - Passa-se ao

V - GRANDE EXPEDIENTE

Com a palavra o Sr. Deputado Luiz Eduardo
Greenhalgh.

O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH (Blo
colPT - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, SrJs. e Srs. Deputados, cedeu-me o espaço o no
bre Deputado Neiva Moreira para que pudesse asso
mar a esta tribuna na tarde de hoje, em plenário va
zio, para discutir, comentar a situação da violência
policial no Estado de São Paulo.

A Nação, Sr. Presidente, chocou-se ontem
quando uma emissora de televisão apresentou um
filme de um cinegrafista amador na cidade de Diade
ma, a quarenta minutos da cidade de São Paulo, em
que policiais militares acabavam pOr espancar,_ tortu
rar, extorquir e assassinar transeuntes que por ali
passavam. A coragem deste cidadão que acabou
por filmar essas cenas fez com que a Nação pudes
se olhar estarrecida aquela situação. Quero dizer a
V. E~. e aos Deputados que aqui estão que o filme
de ontem não retrata uma exceção; é norma costu
meira das batidas policiais, no Estado de São Paulo
e fora deste, a violação oficial, diuturna, a todo ins
tante, dos direitos humanos.

A tortura é um crime degradante, imprescritível,
inafiançável. V. ~, Sr. Presidente Paulo Paim, que
foi membro da Assembléia Nacional Constituinte,
viu, testemunhou e participou do esforço ingente das
organizações de defesa de direitos humanos neste
País para que a tortura fosse inscrita como crime im
prescritível, como tratamento humano degradante e
cruel, e fosse proibida pelo texto constitucional.

Promulgada a nova Constituição, a partir de 5
de outubro de 1988, imaginávamos que essa situa-
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ção, que está erigida num capítulo, num artigo, num tra os direitos humanos também jaz numa destas ga-
item da Constituição Federal, pudesse ser página vi- vetas, nos escaninhos deste Parlamento.
rada da nossa história. Um sem-número de projetos que modificam a

Ledo engano, Sr. Presidente! Que situação é estrutura do Poder Judiciário e, em especial, da Jus-
essa que vivemos hoje, em que as pessoas que são tiça Militar Estadual também estão engavetados. O
funcionárias públicas, servidores públicos, usam que eu quero dizer aqui, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
dessa situação funcional para praticar os maiores Deputados, é que temos que aproveitar o fato ocorri-
excessos contra os cidadãos brasileiros? do em Diadema e denunciado apenas ontem, para

Nós, que somos oriundos das comissões de di- fazer o que esta Casa fez na época do massacre de
reitos humanos, que integramos o Movimento Nacio- Corumbiara e Eldorado dos Carajás, quando tam-
nal pelos Direitos Humanos, que na época da ditadu- bém estavam tramitando devagar, quase a passo de
ra denunciávamos dia e noite a ocorrência de viola- tartaruga, diversos projetos que impediam e obsta-
ção aos direitos humanos, com relação aos presos culizavam o andamento da reforma agrária. Esse
políticos, com que cara enfrentaremos hoje essa também foi o caso das liminares e do próprio ITR.

questão? Temos de aproveitar e~sa. situação para dar
O Congresso Nacional está sendo chamado a basta à questão da tortura, para acelerar os projetos

se posicionar sobre isso. Existem diversas ações le- que tramitam, a fim de dar possibilidade ao Executi-
gislativas encalhadas nesta Casa ou no Senado Fe- vo, ao Governo do Estado, ao Ministério da Justiça e
deral e que poderiam ser agilizadas para que os go- à própria Câmara dos Deputados de intervir em
vemantes, os cidadãos, as entidades repre- questões como a que estamos assistindo.
sentativas da sociedade civil pudessem ter o mínimo
de condição para fazer aplacar a situação da viola- Sei que essa fita foi entregue ao Comando do
ção aos direitos humanos. Nós aqui temos diversas 242 Batalhão da Polícia Militar, em Diadema, há qua-

se uma semana. Desse fato não foram comunicados
leis e projetos de lei que estão em tramitação. Há o Comandante da Polícia Militar do Estado de São
um, que diz respeito à competência da Justiça Mili-
tar, que foi transfonnado em lei, projeto originário do Paulo, o Secretário de Segurança do Estado de São

Paulo e muito menos o Sr. Governador. SomenteDeputado Hélio Bicudo, que retirava da competência
da Justiça Militar Estadual os crimes praticados con- ontem, quando a TV Globo, pela manhã, avisou à
tra a vida por policiais militares, dentro ou fora de Polícia Militar do Estado que iria veicular a fita no
serviço. Esse projeto tramitou com muito vagar, com Jornal Nacional, é que foram tomadas as primeiras
muito retardo e acabou por ser absolutamente alte- providências.
rado pelo Senado da República, estabelecendo a Lei Dos dez partícipes desse crime hediondo, nove
n2 9.299 que somente se retiram da competência da foram recolhidos e presos. Mas sabem V. Exl!s o que
Justiça Militar, e passam para a Justiça Criminal Co- significa essa prisão? Vinte e quatro horas de deten-
mum, os crimes dolosos contra a vida praticados por ção, segundo o Código de Processo Penal Militar.
policiais militares. E quem diz que o crime é doloso Possivelmente se necessitará de representação no
contra a vida? O encarregado do inquérito. E quem é Ministério Público para transformar esta prisão de 24
o presidente do inquérito policial militar? Um supe- horas em prisão provisória de cinco dias.
rior, um oficial daquele que está sendo investigado. A impunidade que reina em nosso País não

Tantas foram as adulterações, Sr. Presidente, pode pennanecer, porque a reincidência na violação
Sras. e Srs. Deputados, deste projeto do Deputado dos direitos humanos decorre, essencialmente, da
Hélio Bicudo, que S. E~ não teve outra alternativa impunidade. A chacina em Eldorado dos Carajás
senão reapresentar o projeto original, que tramita fará um ano em 17 de abril. Temos conhecimento
com muita parcimônia, sem nenhuma velocidade, das centenas de policiais militares que mataram 18
sem nenhum interesse, até hoje na Comissão de pessoas, entretanto, não se procedeu ao seu indicia-
Constituição e Justiça desta Casa. mento nem ao recebimento da denúncia, não houve

Há projetos que falam dos direitos humanos audiênqia de interrogatório ou de testemunhas, se-
das crianças e dos adolescentes; um projeto em es- quer foram ouvidos os familiares das vítimas em EI-
pecial que federaliza o crime contra os direitos hu- dorado dos Carajás.
manos, dentre os quais a tortura, que se avulta e se A marcha do Movimento dos Sem- Terra che-
agiganta. O projeto de federalização dos crimes con- gará no dia 17. O que dirão as autoridades públicas

deste País aos líderes do Movimento dos Sem-Terra
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quanto à impunidade que houve em Eldorado dos que a Corporação saiba que o Governo do Estado,
Carajás? responsável maior, não vai omitir-se e não vai permi-

Concedo aparte ao nobre Deputado Aldo Rebelo. tir que fatos como esses ocorram no segundo ano
O Sr. Aldo Rebelo - Nobre Deputado Luiz do Governo Covas. Faço esse registro e parabenizo

Eduardo Geenhalgh, nesta tarde, V.E~ faz jus ao a V. Ex!.
seu passado de coerência em defesa dos direitos do O SR. LUIZ EDUARDO GREENNHALGH -
nosso povo, ao manifestar indignação pelas injusti- Agradeço o aparte ao Deputado Samey Filho e con-
ças praticadas em nosso País. O episódio de Diade- cedo aparte ao Deputado José Augusto Ramos, ex-
ma, que assombra o Brasil pelo nível de perversida- Prefeito do Município de Diadema, que poderá dar
de que o caracteriza soma-se, conforme V.~ já re- contribuição de quem dirigiu aquele Município por
gistrou, a episódios recentíssimos como o de Eldora- quatro anos numa gestão administrativa absoluta-
do dos Carajás e outros não tão recentes como o mente vitoriosa.
massacre do Carandiru, no Estado de São Paulo. As O Sr. José Augusto - Nobre Deputado, soli-
vítimas, nobre Deputado, são as de sempre os po- darizo-me com o pronunciamento de V.~ o qual
bres, os desvalidos, os abandonados pela sorte. Os estava acompanhando atentamente corno também
massacres não atingem os ricos, não atingem os pa- com o discurso do Deputado Hélio Bicudo, e quero
trocinadores dos escândalos de corrupção, os ban- dizer que é lamentável um fato como esse e que o
queiros falidos, que estão protegidos desse tipo de palco seja Diadema, uma cidade pacata. Já foi a ci-
violência. A denúncia e o pungente discurso de V. dade mais violenta da Grande São Paulo, e hoje é
EX" merecem o nosso apoio. Receba também, nobre considerada uma cidade pacata, mas isso retrata
Deputado, do PCdoB, a disposição de, junto com V. justamente a violência que é cometida por aqueles
EX" e com esta Casa, levar bem alto a denúncia con- que portam a farda, têm o poder nas mãos e a capa-
tra esses crimes e exigir a punição severa dos crimi- cidade de decidir, de estar armado em bando, sacri-
nosos responsáveis. Parabéns a V. EX" pela oportu- ficando geralmente os humildes, porque o problema
nidade do seu pronunciamento. do pobre é não ter amigo rico. Da violência, da omis-

O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH - Mui- são de qualquer socorro de qualquer palavra, prova-
to obrigado. Deputado Aldo Rabelo. velmente, se não tivesse sido filmado, pouco se sabe-

Ouço com prazer o Deputado Sarney Filho. ria. Hoje, no Brasil inteiro, é comum policiais espanca-

O ~- 'Sa Filho' _ Nobre Deputado d' _ rem os cidadãos indefesos, submetidos à violêneia da
_. mey I ,OlIÇOo IS " rd . idA. • D' de E

curso de V I::'" • ntament . que real~"" ,a a, e, por corne enela, aconLeceu em la ma. m
. ~-aLe eevejO 111CI\LevaJao D' nó I" est fi I d h id

encontro da '10 100 . já tive rtu ida la po IS, e lna e semana, ouve o true amen-
qUI que penso. USlVe opo n - t de f:l' N-' rta

de Plenáno' da Câma de fazer d' o uma amhla. ao Impo o que estava aooma-
, no ra, um ISCUrso a res- nd I' . rifi . I t nd

peit desse assunt
' idade~...~ No ce o, mas a po ICIa sac ICOU, VlO en ou, pre eu e

o o Impun "'.~ \LC. caso es- t róp' di' . cabeçapacífico gosta' de . à 'nd' - de V Ex!- ma ou, na p na e egacla, com um tIro na ,
. .' ria me assocrar , I, IQnaçao " num julgamento sumário, também dois cidadãos. Essa

e de dizer que o Govemador Mano Covas - ha pou- . lê . -, . Pod Ie b
co ouvi uma entrevista de S. EX", ao vivo _ deveria VlO nela nao e uma COISa nova. e~ re m rar
seguir o exemplo da atitude da Govemadora Rosea- cem.anos atrás, em Canudos,.qu~ndo milhares de nor-

_ destInos foram massacrados Impledosamente mesmo
na Samey, em caso que nao tem qualquer seme- d' - d d f E é· t t
Ih t

. _. IOf it' sem armas, sem con lÇOeS e e esa. sse . re ra o
ança, mas que eve repercussao naclona . ug 1- d Ie "rdado' I d' it de f. , . aque s que, .a s, JU gam-se no Ire o azer

vo de um assalto fOI preso pela poliCia a espancado , f ró' - R f V Exll .
por um policial com uma pá. Isso saiu no Jomal Na- JUs ~d dcom w: Ptt Pdenas rnaos. dea Irma,. , a Im-
. _ . punI a e, a .a a preparo essas pessoas para

clonal, e, tao logo ~. Govemador~ tornou conhecl- exercer seu cargo. Estou aqui solidário com V. EX" É
mento do fato, demitIU o Secretáno de segurança. 00' . 12 de ab 'I d' tã· ,.
Não somente determinou a punição imediata dos penafqulae ~tasentas!JEl rd d n, um la o ImjáPfropno

I d d " érit d" t t' para a nnos ve a es corno as que oram
cu pa os, com ca ela e Inqu o a miniS ra IVO, mas ditaS' Q lid . d' f
d 'it' S lá" É' . d d b . uero me so anzar com o seu ISCUrso, azen-

em lU o ecre no. ISSO o que a SOCIe a e co ra d ' h I M it ob' d
do Governador Covas, uma sinalização e não que o mln as as suas pa avras. u o nga o.
tome os procedimentos normais, porque normal se- O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH -
ria não tomar as providências que têem de ser toma- Ouço, com prazer, o nobre Deputado Aldo Arantes.

das depois de um episódio como esse vir a público, O Sr. Aldo Arantes - Deputado Luiz Eduardo
mas que ele sinalize à sociedade a gravidade deste Greenhalgh, quero PEirabenizá-lo pela sua firmeza e
assunto, porque não se trata de um caso isolado, para pela indignação. Digo que, na verdade, necessita-
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mos de protestar e exigir medidas das autoridades, o já foram tomadas as medidas cabíveis, mas S. EX-
que já foi dito, como o afastamento do secretário de se referia a medidas administrativas. Realmente, es-
Segurança Pública e do Comandante da Polícia MiIi- tas estão sendo tomadas como teriam mesmo de
tar porque, pelas informações que temos, a Rede ser num momento como este. Errado seria se não o
Globo, já tinha essas imagens há algum tempo, pas- fossem. Mas, ao que me parece, Deputado, precisa-
sou-as para o Comando da Polícia Militar de São mos não de medidas conjunturais para resolver a
Paulo há mais de uma semana, e nenhuma medida questão: o problema é estrutural! O próprio Governa-
foi tomada. Como já foi afirmado aqui, a violência dor dizia que a rpercussão e os efeitos de qualquer
neste País é generalizada. O que ocorre, quando ela p~ovidências tomada dentro da Polícia Militar demo-
vem à tona, através da veiculação dos meios de co- ram muito tempo para serem notados, porque atual-
municação, é uma indignação. Essa indignação im- mente a Corporação é gigantesca. Cada polícial mili-
plica a necessidade de tomar medidas concretas em tar faz um curso de oito meses para poder receber a
relação a esses fatos. Temos de denunciar e exigir farda. E veja que o problema não é somente daquele
do Govemo de São Paulo providências imediatas, que recebe a instrução, mas também daquele que a
mas nós desta" Casa, também temos de tomar medi- ministra. Este também deve estar ultrapassado no
das para resolver os problemas estruturais. Veja que tempo. A questão é realmente complexa. Sugerimos
a imprensa diz que sete daqueles policiais estão en- à Casa uma PEC na qual propomos a descentraliza-
volvidos em assassinatos. Ora, se no exercício de ção da segurança para que possamos terminar de
sua função cometem atos como esses, assassinan- vez com essas grandes instituições que hoje, na ver-
do, barbarizando trabalhadores, por quem serão jul- dade é quase impossível de serem administradas e
gados? Pela Justiça Militar, como sabemos, Deputa- comandadas. Temos de voltar a cabeça para os Mu-
doi Isso é um absurdo! O assassinato de civis, a vio- nicípios. Temos de fortalecê-los, Deputado. O Prefei-
lência, a tortura o roubo, isso tem de ser julgado pela to é a pessoa certa para cuidar da sua cidade. Na
sociedade, pela Justiça Civil. É por isso que nós, medida em que descentralizarmos a Segurança -10-
desta Casa, além de protestarmos e exigirmos provi- gicamente, com todo o cuidado, com medidas discu-
dências dos Govemos Estadual e Federal temos de tidas e aprovadas nesta Casa -, acredito que estare-
tomar medidas rigorosas, e já estamos discutindo o mos chegando mais perto da segurança que a popu-
assunto. O Bloco das Oposições vai propor uma reu- lação gostaria de ter, infelizmente, hoje não tem..
nião do Cclégio de Líderes desta Casa para discutir O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - Deputado
medidas enérgicas. Temos de protestar, temos de Luiz Eduardo Greenhalgh, o País inteiro está sensi-
exigir medidas dos Poderes deste País, sim, mas te- bilizado com o assunto de que V. EX- estará tratan-
mos também de tomar as medidas necessárias no do. Portanto, em face da importância do tema, a
âmbito da nossa ação legislativa, incluindo na Or- Mesa permitirá que V. Exâ ouça os apartes e em se-
dem do Dia matérias que possam vir a cercear, pelo guida lhe concederá mais cinco minutos. para que
menos em parte, abusos dessa natureza. Meus pa- conclua seu pronunciamento.
rabéns pelo pronunciamento, Deputado Greenhalgh. O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH _

O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH _. Agradeço ao Presidente Paulo Paim a compreensão
Agradeço ao nobre Deputado Aldo Arantes o aparte e generosidade e agradeço ao Deputado Femando
e ouço o Deputado Femando Zuppo, pedindo ao Zuppo o aparte que incorporo ao meu pronuncia-
Presidente tolerância e compreensão para que o mento e sinto-me honrado em ouvir, com prazer, o
tempo possa ser retribuído de forma generosa. Deputado Carlos Apolinário.

O Sr. Fernando Zuppo - Deputado Luiz O Sr. Carlos Apollnário - Deputado Luiz
Eduardo Greenhalgh, ouvia V. Ex.- atentamente e Eduardo Greenhalgh, até pela falta de oportunidade,
quero cumprimentá-lo pela maneira como aborda o ainda não tenho o privilégio de dizer que sou seu
problema demonstrando profundo conhecimento do amigo pessoal; sou apenas um colega de Parlamen-
que ocorre hoje em São Paulo em termos de segu- to, mas à distância já aprendi a admirar. V. ExA. pelo
rança. Se· fizéssemos coro àqueles que nos antece- seu trabalho e sua luta sempre em defesa dos mais
deram, seríamos redundantes porque estaríamos humildes e também dos direitos humanos. Eu estava
apenas reafinnando todos os problemas já citados trabalhando em meu gabinete, ouvindo o pronuncia-
pelos Deputados que usaram da palavra. Há pouco, mento de V. EX- e não resisti a vir correndo ao ple-
ouvia o Govemador do Estado de São Paulo, Mário nário parabenizá-lo pela veemência com que discute
Covas, dizer em entrevista coletiva à imprensa que esse tema relativo à Polícia Militar. A propósito, eu,
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Carlos Apolinário, Deputado Federal, já tive por duas ro, de um grande jurista, de um grande combatente,
vezes problemas com a Polícia Militar do Estado de de um militante sem pausa pelos direitos humano8
São Paulo. E sabe o que aconteceu nas duas oca- no nosso País; V. EX§. não fala apenas em nome do
siões? Depois de falar com o Comando Geral da Po- PT, do PDT, do PCdoB, do PSB, enfim, dos partidos
lícia Militar, depois de falar com Deus e todo o mun- que hoje formam o Bloco Parlamentar de Oposição;
do em São Paulo, o máximo que houve foi um pro- V. Ex§. fala em nome da consciência nacional. Creio
cesso interno da Polícia Militar, cujo resultado até que poucas vezes este País se sentiu tão humilhado,
hoje não sei qual foi. Nem sei se deram ao menos tão chocado, tão indignado, tão revoltado, tão sem
um puxãozinho de orelhas nos policiais militares que possibilidades, tão entregue à sanha dos bandidos,
foram violentos no trato comigo e com pessoas que dos torturadores, da violência, como neste episódio
trabalham na minha empresa. Numa outra oportuni- que ontem à noite constemou profundamente a Nação
dade fizeram o mesmo com meus filhos. Fizemos e pôs em destaque o tema central do discurso de V,
uma denúncia e reclamamos. Ora, se eu, como De- ~: a impunidade, impunidade que comer.,a nas al~

putado Federal - e estou fazendo questão de repetir tas esferas da República, passa por este Parlameru-
o -Deputado Federa'- para ressaltar que tenho aces- to, que engaveta projetos fundamentais sobre o pro-
so a esta Casa, que tenho aqui 513 Pares, que faço blema, e se espraia pelas classes dirigentes de todo
parte do Parlamento do País -, fico impotente, sem o País.
condições de reagir diante da agressividade da Polí- O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH - Muij~

cia Militar, imaginem o trabalhador comum, que não to agradeço ao Deputado Neiva Moreira o aparte.
tem acesso nem ao Vereador da pequena cidade ou O Sr. SRvio Pessoa - Permite-me V. Exil um
do bairro onde mora! Se ele for a uma delegacia, aparte?
com certeza não será bem atendido, a não ser que
contrate uni bom advogado. Portanto, Deputado, V. O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH ~
ExA. está de parabéns. Quero somar minha voz à Com prazer, nobre Deputado.
sua neste aparte. Acho que esta Casa tem de tomar O Sr. SRvio Pessoa - Deputado Luiz Eduardo
atitude em defesa não do Parlamentar, mas do cida- Greenhalgh, como Deputado do PMDB, repre-
dão brasileiro. E, se eu já admirava V. ExA. Deputa- sentnte de Pernambuco, quero também cumprimen~

do Greenhalgh, hoje tenho essa admiração aumen- tar V. ExA. pelo discurso que pronuncia hoje. Não eso

tada, tal, a forma com que V. ExA se mostra indigna- perava outra atitude da Câmara dos Deputados,
do com o que ocorreu em São Paulo. Respeito a Po- como caixa de ressonância, que não fosse a conde-
lícia Militar, sei que precisamos dela, temos de nação do que vimos ontem na televisão. É um meio
apoiá-Ia com melhores salários, e apresentei inclusi- de comunicação sempre tão malsinado, mas nesta
ve um projeto, na semana passada, a fim de que, de ocasião prestou um grande serviço à Nação. É precio

ano em ano a Polícia Militar faça uma avaliação psi- so que registremos isso. Não podemos ficar apenas
cológica de todos os seus membros, policiais milita- no discurso. É necessário que a Câmara dos Depu~
res. Infelizmente, esses casos não são isolados, tados encontre instrumentos para coibir o cotidiano
não. Lamentavelmente ocorrem todos os dias, e te- de violência das gran des cidades brasileiras, prati-
mos de estar aqui não apenas para protestar, mas cada pelas Polícias Civil e Militar, sobretudo contra
para agir contra a violência da Polícia Militar. Para- os humildes, os que nada têm, os que não podem
béns, Deputado. É assim que este Parlamento é en- reagir, seja em São Paulo, no Rio de Janeiro, em
grandecido: com pessoas iguais a V. ExA Pernambuco, em Minas Gerais, em todo o País. Co

nhecemos o Govemador de São Paulo e sabemos
O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH - que S. Ex- é um homem comprometido com a defe~

Agradeço ao Deputado Carlos ApoIinário o aparte e sa da dignidade da criatura humana, mas não é poso
ouço, com prazer, o nobre Deputado Neiva Moreira. sível ficar apenas na indignação. Esta Casa tem o

O Sr. Neiva Moreira - Serei breve, Deputado dever de encontrar meios e instrumentos, principal-
Greenhalgh. O discurso de V. ExA. é cabal, é convin- mente nós, que representamos todos os partidos po-
cente, é um impressionante depoimento. Apesar da líticos nesta Casa, para que cenas como as de on-
pouca presença de Deputados no plenário, segura- tem não se repitam. Elas descerraram a cortina so-
mente, muitos colegas estão em seus gabinetes bre o que é o dia-a-dia das grandes cidades, das lea

acompanhando pelos alto-falantes seu pronuncia- sões, dos assassinatos, do desrespeito sobretudo
mento. Quero dizer que V. ExA. não fale apenas em aos mais pobres e aos homens de cor. Foi o que
seu norne pessoal, em nome de um grande brasilei- aconteceu com o ocupante de um Gol, um mecânico
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que, coincidentemente, era um homem de cor. Ele O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH -
estava no banco traseiro do veículo e recebeu dois Ouço, com prazer, o Deputado Asdrúbal Bentes.
tiros pelas costas de um bandido que usa uma farda O Sr. Asdrúbal Bentes - Deputado Luiz
e ~ pago por todos nós. Sr. Deputádo, quero cumpri- Eduardo Greenhalgh, gostaria de me associar ao
mentá-Io mais uma vez, em nome do PMDB de Per- pronunciamento de V. EX- e não só a ele, mas a to-
nambuco, pela, postura assumida nesta tarde, ex- das as manifestações contra a violência neste País,
pressando nossa mais profunda indignação. que, lamentavelmente, está institucionalizada. No

O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH - meu Estado, o Pará, palco de uma terrível guerrilha
Agradeço a V. ExJ. o aparte. na década de 70, onde eclodem conflitos de terra

Ouço, com prazer, o Deputado Colbart Martins. freqüentemente, com morte de trabalhadores no
O Sr. Colbert Martins - Deputado Luiz Eduar- campo, a polícia, muitas vezes, ao invés de garantir

do Greenhalgh, é com prazer que o aparteio. Além a segurança, traz a insegurança para os lares dos
de apoiá-lo, quero discordar da postura do Ministro trabalhadores. Entretanto, não basta que nos asso-
Nelson Jobim, que quis considerar esse como um ciemos ao seu discurso. É preciso que exijamos açó-
evento isolado. No carnaval, em Saubara, perto de es deste Governo. No meu Estado, os mandados ju-
Santo Amaro, na Bahia, um amigo pessoal interferiu diciais não são cumpridos, o que tambérn é uma vio-
para evitar uma surra que um policial dava em outra Iência contra o direito, contra a Justiça. Precisamos
pessoa conhecida e já está na terceira cirurgia re- acabar com todo e qualquer tipo de violência neste
construtora de face, afastado de seus familiares e do País. Felizmente, ou infelizmente, aconteceu em
trabalho. O soldado foi preso, mas isso não resolve São Paulo, que é um centro, e tudo o que lá aconte-
a situação. Precisamos é que exemplos como o vei- ce chega ao conhecimento do País inteiro. Porém,
culado na televisão ontem não se misturem apenas nos longínquos confins do meu Estado, as mortes
com a fantasia da novela que começou logo depois, acontecem reiteradamente, e nenhuma providência
mas que saiamos com posturas radicais, duras, na é tomada pelo Governo, seja o Estadual ou o Fede-
preservação do direito maior das pessoas: o de ir e ral. Seu pronunciamento veio em boa hora. Espero
vir, o direito à segurança. Parabéns! que as providências que estão sendo reclamadas

O SR. Lufs EDUARDO GREENHALGH _ reiteradamente e nunca foram levadas em conside-
Agradeço a V. E~ o aparte. ração pelo Poder Público sejam tomadas.

Ouço, com muito prazer, o Deputado Sérgio O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH -
Arouca. Agradeço a V. Ex' o aparte.

O Sr. Sérgio Arouea - Deputado Luiz Eduardo Com a generosidade da Presidência da Casa,
Greenhalgh, cumprimento-o por sua manifestação. retomo o leito original do discurso para falar sobre a
Na mesma linha, digo que esse fato não é isolado. O tortura, pois é o crime mais bárbaro que se possa
que aconteceu em São Paulo - e felizmente foi do- cometer contra um ser humano. É um crime de mui-
cumentado, para que a população tome conta do tos anos, de muitos séculos. Houve uma época em
que é violência policial - também ocorre no Rio de que se jogavam pessoas em um latão de óleo fer-
Janeiro. Em todas as grandes violências que aconte- vendo e a elas perguntavam se acreditavam em
ceram no Rio de Janeiro, ao final e ao cabo, vamos Deus. Qualquer que fosse a resposta, para demons-
encontrar a Polícia Militar ou policiais envolvidos. O trar que elas não seriam hereges, Deus viria àquele
Estado não pode continuar permitindo que isso latão de óleo salvar a pessoa que demonstrasse fé.
aconteça. A indignação que V. ~ demonstra tem Esses tempos passaram. Foi longa a trajetória da
de ser uma indignação coletiva desta Casa, para humanidade na caminhada de respeito aos direitos
que esse problema seja resolvido no Brasil, inteiro, humanos: convenções internacionais, a Organização
onde essas cenas se repetem. Nos conflitos de ter- das Nações Unidas e, no final, a promulgação da
ra, no assassinato de meninos, em todos os lugares Constituição deste País em 1988, estabelecendo
- e está acontecendo em relação à prostituição, o que a tortura é um crime, que não se pode estabele-
que agora foi denunciado também em Manaus -, va- cer castigo cruel e desumano contra o cidadão.
mos encontrar o Estado, através de seus policiais No entanto, isso é letra morta na Constituição
envolvidos. O Estado precisa defender a cidadania, brasileira pelas cenas que vimos ontem. O ocorrido
e não ser cúmplice de bandidos não é exceção: em qualquer delegacia, em qualquer

O Sr. Asdrúbal Bentes - Permite-me V. Ex' investigação policial militar, estabelece-se a confis-
um aparte? são de um crime mediante extorsão.
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Ouço, com prazer, o Deputado José Genoíno. V. Ex!! venha à tribuna cobrar do Congresso Nacio-
S. E~ sabe do que falo, pois sofreu na pele, em sua nal, do Sr. Presidente da República, do Sr. Ministro
carne, o significado da tortura. Peço ao Congresso da Justiça uma ação decidida para enfrentar a vio-
Nacional que também ouça o aparte de S. E~ lência neste País e para enfrentar a face mais doen-

O Sr. José Genoíno - Nobre Deputado Luiz tia desta violência, patrocinada pelo aparato estatal,
Eduardo Greenhalgh, companheiro e meu advogado através de sua polícia. Sem dúvida alguma, esses
quando fui preso político. Em primeiro lugar, parabe- fatos ocorrem porque há o estímulo da impunidade e
nizo-o pelo discurso e, nele, ressalto a indignação e da lentidão em se proceder a uma discussão política
a revolta, pois V. Ex!! subiu à tribuna para revelar e profunda a respeito das polícias militares e, sobretu-
expressar o sentimento de todo cidadão brasileiro do, do fim desse privilégio antidemocrático e contrá-
quando assistiu a algo no noticiário Jornal Nacional rio à civilização, que é o foro privilegiado da Justiça
que sabemos existir. Entretanto, quando isso é es- Militar para policiais que pratk:am crimes comuns.
tampado em cores e ao vivo, choca a dignidade hu- Cumprimento V. Ex!! e fico feliz em saber que a Câ-
mana. V. ExA sabe, corno advogado, que a tortura mara dos Deputados, através da voz de V. Ex.!! está
provoca uma separação do ser humano: a'cabeça participando desse debate e saberá levar às autori-
quer uma coisa e o corpo quer outra; o coração quer dades deste País a exigência da Nação para que
uma coisa e o físico quer outra. O barbarismo do seja definitivamente aprovado o Projeto do Deputado
aparelho estatal transforma a negação da cidadania Hélio Bicudo, que acaba com os privilégios corporati-

.em seu instrumento. Essa indignação e essa revolta vos da PM e estabelece a devolução da competên-
devem exigir de nós, Parlamentares, em primeiro lu- cia à Justiça Civil para apreciar crimes comuns de
gar, o testemunho, como V. E~ está fazendo, e mui- policiais militares. Muito obrigado.
to bem. Em segundo lugar, não podemos apenas fa- O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH - Mui-
zer desabafos. Ternos de cobrar do Governo e de to obrigado, Deputado Marcelo Déda.
sua maioria as providências necessárias. Existem Sr. Presidente, SP's e Srs. Deputados, quero
projetos de lei nesse sentido nesta Casa, existem retornar o que disse o Deputado José Genoino. A
medidas a serem tomadas. Não podemos ficar em tortura representa uma cisão na identidade do ser
estado de choque, enquanto·a opinião pública nacio- humano. De um lado, está a cabeça, o raciocínio; de
nal e estrangeira se comove com atos' de barbaris- outro lado, tortura-se para obter uma confissão, en-
mo. Em um só dia, no. Jornal Nacional, aparece a quanto a cabeça racionalmente estabelece ao corpo
agenda do século XXI e. a agenda da Idade Média, uma cisão, um antagonismo. A cabeça sabe que
com barbarismos e torturas. Meu companheiro, no- não pode falar, e o corpo fala para o raciocínio: fala, .
bre Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, o discurso porque não está agüentando. Uma pessoa, median-
de V. ~ é uma denúncia, é um gesto d,e indigna- te tortura, acaba confessando o que não fez. 'Com a
ção. Eu não poderia.deixar de' participar deste ato. tortura, estabelece-se uma cisão, uma quebra da
Espero que oCóngresso l\Iacional tpf;rie, l;lsprOyidên- personalidade, da identidade, que lhe vai trazer se-
cias necessárias para que pelo menos o in'strumento qüelas que o acompanharão até o final da sua vida.
legal não Çlcoberte 'a impunidade.' Muito brigado' 'e Como se pode confiar ~ investigação obtida
parab~ns, meú comparití~iro L.4i~. ~dua~Q ~re~- sob extorsão, sob confissão mediante tortura? Isso é
nhalgh. coisa do passado, que nos coloca para trás no mun-

o O SR. LUIZ EDUARDO GREENHAL:GH - do da civilização. E não basta somente nos lastimar-
Ouço, com, prazer, o nobre Deputádo Marcelo Déda. mos, indignarmo-nos com essa situação. O Parla-

O Sr. Márcelo Déda- Inicialmente, Deputado mento brasileiro tem condições de acelerar os proje-
Luiz Eduardo Greenhalgh,permita-me cumprimentá- tos que estão em tramitação, como o que trata da fe-
Io pejo excelente pronunciamento que V. E~ faz deralização dos crimes contra os direitos humanos,
hoje néssa· tribuná. Ninguém' tem mais' legitimidade da tortura, da competência da Justiça Militar.
do que V. E~ - advogado militante em defesa de Sr. Presidente, SP's e Srs. Deputados, tenho a
presos' políticos, militante na luta pelos direitos hu- esperança de que vai chegar o dia em que não va-
manos e pelo respeito aos direitos. dos presos co- mos ter que usar esta tribuna para falar da tortura,
muns, hoje Deputado Federal- para fazer este pro- para mostrar à opinião pública aquelas cenas, para
nunciarnento. As cenas a que o Brasil e o mundo as- reviver a nossa consciência de cidadãos brasileiros.
sistiram, na noite de ontem, são motivo mais do que Por fim, quero dizer que é uma indignação to-
suficiente para que uma voz qualificada como a de tal, ampla, que me faz evocar Castro Alves:



08340 Quarta-feira 2 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Abril de 1997

Deus, mas que bandeira é dade e que estão preocupadas com o Brasil e com a
formação dos nossos cidadãos.

Cumprimento o nobre Deputado Luiz Eduardo
Greenhalgh e solidarizo-me com suas palavras, so
mando-me a elas, como vários colegas do meu parti
do, o PMDB, o fizeram. Desejo que efetivamente
esta Casa possa agilizar os diversos projetos em tra
mitação que, sem dúvida alguma, se aprovados, for
taleceriam o processo de proteção do nosso cida
dão, evitando que momentos como esses continuem
se repetindo diariamente nas delegacias, nas ruas,
enfim, quando existe o confronto entre a polícia e o
cidadão.

O Sr. Lamartine Posella - Concede-me V.~
um aparte?

A SRA. MARIA ELVIRA - Concedo um aparte
ao nobre Deputado Lamartine Posella.

O Sr. Lamartine Posella - Deputada, gostaria
também de dar o meu apoio ao pronunciamento de
V. ~ e ao Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh,
porque o que vimos na televisão é um abuso. Como
parlamentares e brasileiros, não podemos ficar alija
dos desse processo; precisamos ter uma voz que se
levante contra essa situação. Disse Kierkegaard,
certa vez, que -a vida só pode ser refletida de frente
para trás, mas só pode ser vivida de trás para fren
te-, ou seja, olhando para trás podemos destacar
uma série de razões para que esses abusos não
mais aconteçam. Está na hora de vivermos, daqui
para frente, uma realidade nova no Brasil. Inde
pendentemente da posição partidária, se de direita
ou de esquerda, todo o povo brasileiro precisa levan
tar-se, insuflar-se, sublevar-se contra o que está
acontecendo. Igualmente está na hora de os sena
dores e deputados fazerem algo. Deveríamos fazer
mais do que pronunciamentos vazios e condenató
rios. Devemos exigir que a polícia tome uma posição
diferente daquela que está sendo tomada e que o
Governador Mário Covas - pessoa que muito respei
to e que sempre se tem pronunciado e tomado atitu
des em direção ao povo - faça um desagravo des
sas atitudes, para que a população brasileira seja
respaldada no seu direito de ir e vir e tais fatos não
mais aconteçam. Parabenizo V. Exll e também o De
putado Luiz Eduardo Greenhalgh.

A SRA. MARIA ELVIRA - Agradeço a V.~ o
aparte, e vou encerrar este assunto no momento,
porque o que me traz à tribuna é um outro assunto,
que interessa não só o nosso Estado, Minas Gerais,
como também todo o Brasil. Apenas no início do
meu pronunciamento, quis trazer palavras de apoio
ao Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, num dia em

Meu Deus, Meu
essa

Que impudente na Gávea tripudia.
Silêncio, musa, chora, e chora tanto

Que o pavilhão se lave no teu pranto.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - Concedo
a palavra à Deputada Maria Elvira, que disporá de
25 minutos no horário do Grande Expediente.

A SRA. MARIA ELVIRA (BlocoIPMDB - MG.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Deputa
do Paulo Paim, companheiras e companheiros depu
tados aqui presentes, é claro que todos nós temos
muitos temas que gostaríamos de, em algum mo
mento, trazer à tribuna. Este é um País muito gran
de, de muitos contrastes, que necessita de profun
das mudanças, e todos nós temos temas que, de
uma forma ou de outra, nos são mais familiares.

Não posso deixar de acrescentar uma pequena
palavra de cumprimento ao Deputado Luiz Eduardo
Greenhalgh pelo seu pronunciamento na tarde de
hoje. S. ~ estava imbuído de um espírito que en
volve todo o povo brasileiro, todo o País, de Norte a
Sul, e todos aqueles que têm acesso à mídia e que
assistiram, ontem, pela televisão, a cenas chocan
tes. Eu não as assisti, mas hoje as vi em fotos dos
jornais e ouvi comentários nos corredores da Casa,
nos gabinetes dos deputados, na Presidência e no
avião que me trouxe de Belo Horizonte.

Essas cenas nos mostraram a necessidade de
um momento de reflexão deste País e de todos nós
nesta Casa com relação aos incidentes que, como
muito bem foi falado aqui, não são exceção, mas in
felizmente a prática em vários Estados brasileiros. O
que seria o absurdo passa a ser banal, porque efeti
vamente as pessoas não estão preparadas para
exercer suas funções com dignidade, com cidadania
e com respeito ao cidadão de qualquer idade, de
qualquer cor, conforme estabelece a Constituição
brasileira.

Quero cumprimentar o nobre Deputado pela
inspiração das suas palavras. S. ~ tem uma notá
vel experiência voltada para esse assunto como ad
vogado que defendeu perseguidos, exilados, presos
políticos. Então, mais do que qualquer outra pessoa
desta Casa, S. ExA talvez tenha tido as condições de
fazer uma análise jurídica, emocionada e sempre
oportuna, porque este assunto é universal e nunca
sai de moda.

Hoje, estamos todos feridos pelo que assisti
mos pela televisão e pelo que ouvimos em conver
sas com todas as pessoas que têm alguma sensibili-
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,Dado tal contexto, é de se imaginar as conse
qüências que podem advir da tomada do controle da
Vale, maior exportadora mundial, por algum de seus
concorrentes ou clientes. Decisões eventualmente
danosas aos interesses da empresa e mesmo ao do
País poderiam ser tomadas no sentido de romper o
atual equilíbrio em proveito dos novos,controladores.
E não se venha argumentar que a. manutenção de
uma golden share pela União, conforme prevê o
plano do Governo, garantiria a empresa contra a to
mada indesejável de seu controle. Acreditar nisso
seria passar um atestado de ingenuidade ante as
múltiplas, complexas e dissimuladas formas pelas
quais tal controle se poderia transferir, de modo efe
tivo e paralelo, longe do alcance do poder de veto
daquela ação de classe especial.

Outro aspecto que nos parece inevitável, no
cenário pós-privatização, é o desmembramento das
operações da Vale do Rio Doce, com a venda de vá-
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que todos estamos profundamente revoltados e ma- Todavia, nunca é demais lembrar que a ciência
chucados com o que assistimos ontem ao vivo e em da administração pública não admite analogias im-
cores pela televisão. pensadas. Assim, o processo de privatização, que

Sras. e Srs. Deputados, pesquisa do jomal foi inegavelmente vantajoso para certas empresas
Hoje em Dia, de Belo Horizonte, pergunta a opinião dos setores, pode não ser para outros.
dos mineiros sobre a privatização da Companhia Tome-se, então, o exemplo que falei, o caso da
Vale do Rio Doce. -Venda da Vale. Você está a par Companhia Vale do Rio Doce. Não há dúvida de
da privatização?- Oitenta e nove por cento estão a que, sob certo ponto de vista, sua privatização é am-
par e 11%, não. -Você é a favor ou contra a privati- piamente aceitável, já que liberta dos limites e proibi-
zação dessa grande empresa brasileira?- Contra: ções, impostos pela condição híbrida de empresa e
52,8%. Neutro: 10%. A favor: 31%. Portanto, 52,8% órgão público, seu potencial de crescimento se multi-
dos entrevistados em Belo Horizonte prevêem per- plicaria. Não se pode negar, por outro lado, que,
das para o Estado e estão profundamente preocupa- apesar de financeiramente auto-suficiente, a Compa-
dos com o processo. nhia veria com bons olhos novos aportes de capital,

Por isso, Sr. Presidente, ocupo a tribuna para' que lhe permitiriam expandir suas atividades, e que
falar dessa empresa que está às portas do leilão. só seriam viáveis se oriundos de controladores pri-

Existe uma frente parlamentar nesta Casa, um vados, dada a exaustão dos cofres federais.
grupo que se reúne semanalmente para discutir o Sem embargo dos argumentos favoráveis, há
assunto. Mas eu pergunto: será que os Deputados e que se considerar outros fatores, que, devidamente
Deputadas, todos, tão ocupados com os problemas analisados, decerto embaraçarão a certe,za, que a
dos seus Estados, com os problemas de cada uma alguns se apresenta tão clara, da oportunidade da
das suas Comissões, do seu eleitorado, pararam privatização da Vale do Rio Doce.
para pensar um pouco no que significa a privatiza- O primeiro deles é o aspecto particular do prin-
ção, a venda da Companhia Vale do Rio Doce? Vá- cipal mercado de atuação,da empresa, qual seja, o
rios nomes já se pronunciaram contra, cito o ex-Pre- do minério do ferro. Ele se caracteriza por sua con-
sidente Itamar Franco, o ex-Governador de Minas centração, quer do lado da oferta quer do lado da
Gerais, Aureliano Chaves, o Prefeito de Belo Hori- demanda, isto é, a produção mundial é controlada
zonte, Célio de Castro, e as oposições. Mas será por uns poucos produtores, que, por sua vez, devem
que é apenas um problema político-partidário? Não;'· vendê-Ia a grupos limitados e poderosíssimos de
não é. Existe um verdadeiro consenso suprapartidá~ clientes. O gigantismo dos atores é que garante o
rio, porque homens de várias cores partídárias;têm-' equilíbrio deste complexo mercado em que se dispu-
se manifestado, como, por exemplo, Aureliano Cha-' ta cada tonelada de vendas e cada centavo do pre-
ves, do PSDB, e Francelino Pereira, do PFL. ço.

A falência do Estado como indutordo desÊmvoM-
mento foi reconhecida já no Governo do Presidente '
José Samey, a quem se devem as primeiras iniciativas
no sentido de transferir ao setor privado empresas cuja ' ,
presença na área estatal era injustificável. Posterior- ~ '
mente, o processo foi aprofundado, tendo-se efetuado,
mesmo sob fortes pressões contrárias, a privatiZação '
de setores industriais completos, como o'siderúrgico; o
petroquímico e o de fertilizantes, ao abrigo do Progra- '
ma Nacional de Desestatização. . ' . ,

Esses segmentos estavam moribúndos, mercê
da falta de aporte de recursos' por parte da União,
seu principal acionista. Não por acaso, as empresas
que o compunham, uma vez vendidas e irrigadas
com o dinheiro dos novos controladores, retomaram
o caminho da produtividade e do crescimento, tor
nando a contribuir para a geração de empregos, de
renda e de impostos.
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rias de suas controladas a terceiros. Ocorre que, É uma empresa de todo o povo brasileiro. É mun-
embora aparentemente díspares, as atividades do dialmente conhecida, respeitável, eficiente e real-
grupo são bastante beneficiadas pela sinergia resul- mente tem acesso a riquezas incalculáveis. Tanto é
tante de sua diversificação, em que muitas vezes a que ninguém consegue, efetivamente, estabelecer
operação de uma empresa acaba por gerar oportuni- preço para a Vale do Rio Doce. É um exercício que
dades de negócios para uma sua coligada. Isso é a muitos têm tentado fazer, mas não conseguimos
chamada sinergia de um· conglomerado. Desse chegar a nenhum resultado, é claro, porque existe
modo, a cisão do Grupo Vale do Rio Doce, se inte- um subsolo em ouro e minérios que não é totalmen-
ressante do ponto de vista estritamente acionário, te pesquisado.
poderá, na ótica estratégica nacional, ser danosa. Dentro desse raciocínio, companheiras e

Não se deve descartar, ainda, os efeitos dele- companheiros desta Casa que me ouvem, como
térios da privatização na qualidade do impacto am- Parlamentar que há dez anos trabalha por sua ci~

biental decorrente das atividades da Companhia dade e pelas regiões de Minas, quero fazer elogio
Vale do Rio Doce. Hoje, sua natureza estatal favore- à Companhia Vale do Rio Doce pela forma como
ce a adoção de medidas de controle que minimizem sempre tem tratado o aspecto social da empresa,
os efeitos ambientais nocivos decorrentes da própria pelas atividades de cunho social e comunitário por
característica de muitas de suas operações, como a ela desenvolvidas. Desde a sua fundação, a em-
mineração e a produção de celulose. Não estamos presa vem gerindo uma reserva, à qual destina
seguros de que tamanho empenho - hoje devida- parte de seus lucros, cuja aplicação beneficiou de-
mente claro para nós e, de resto, custa muito dinhei- zenas de Municípios situados nos seis Estados
ro - seja mantido pelos futuros controladores, uma onde ela atua. Nada menos de 230 milhões de dó-
vez privatizadas aquelas atividades. lares já foram aplicados em financiamentos ou

Por derradeiro, Sr. Presidente, é preciso consi- doações a comunidades pobres, que puderam
derar o efeito da privatização nas atividades de cu- aplicar os recursos na melhoria de sua infra-estru-
nho social e comunitário desenvolvidas pela Compa- tura e serviços sociais, reduzindo, assim, a miséria
nhia Vale do Rio Doce. a que estariam condenadas se dependessem ex-

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Colbert clusivamente dos repasses estaduais e federais.
Martins. Essa é uma preocupação basicamente estatal. É

O Sr. Cobert Martins - Deputada Maria Elvira, muito difícil uma empresa totalmente privada ter
nós, na Bahia, na região do sisal _ em Serrinha _, sensibilidade para com as questões sociais, para
temos uma das representações da Vale do Rio DoCe com as comunidades do local em que está inseri-
para extração de ouro. Sabemos da sua importância da, onde está buscando o seu lucro.
numa das regiões mais pobres do meu Estado. Con- Por todo o exposto, defendemos que-a privati-
cordamos com V. Ex!!: só com aquele ·proerzinho· zação da Companhia Vale do Rio Doce, se tiver de
do Bamerindus, na semana passada, se jogou na lata ser feita, o seja em moldes especiais: primeiramen-
do lixo cinco bilhões de dólares. O grande ovo de Pás.. te, garantindo-se sua integridade através da pulveri-
coa do Brasil foram os cinco bilhões de dólares dados zação de seu controle, o que poderia ser obtido me-
ao Bamerindus, e o País recebe pouco mais de três bi- diante a aplicação de recursos ·de fundos institucio-
lhões pelo capital que controla na Vale do Rio Doce. nais dos trabalhadores, como o FGTS, o PIS e o PA-
Precisamos ter muito cuidado, nessa linha qu~ V. Exa SEP, na aquisição das ações alienadas; em segun-
segue. Ninguém é contra a privatização. Mas com do lugar, aplicando-se os recursos obtidos em proje-
uma empresa dessas, que dá lucro, com a estrutura tos de desenvolvimento que beneficiem os Estados
que tem, precisamos ter muito cuidado. O Brasil não e Municípios onde a empresa atue - nada mais jus-
está em liquidação e sabemos que esse é o grande . to, em face dos danos provocados pela natureza de
patrimônio do Brasil inteiro. Parabéns a V. Ex!! pelo suas atividades, que, muitas vezes, inviabilizam o
discurso. Entendemos a Vale como uma empresa desenvolvimento de outras atividades econômicas;
genuinamente brasileira, que precisa continuar nes- finalmente, e pelo mesmo motivo, garantindo-se a
sa linha que vem desenvolvendo. continuidade da aplicação de parte dos lucros da

A SRA. MARIA ELVIRA - Muito obrigada, De- Companhia em projetos sociais que beneficiem as
putado Colbert Martins. Fico satisfeita com sua parti- comunidades locais.
cipação. Efetivamente, a Vale do Rio Doce não é Esperamos, Sr. Presidente, que o Congresso
uma empresa dos seis Estados onde está instalada. Nacional, caixa de ressonância dos anseios de



Antonio Jorge - PPB; Darci Coelho - PPB; Do
lores Nunes - PPB; Freire Júnior - Bloco - PMDB;
João Ribeiro - PPB; Paulo Mourão - PSDB; Udson
Bandeira - Bloco - PMDB.

Maranhão
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nossa sociedade democrática, se conscientize da Carlos Airton - PPB; Célia Mendes - PFL; Chi-
importância desse tema, mobilizando-se no sentido cão Brígido - Bloco - PMDB; Osmir Uma - PFL; Re-
de transformar a desestatização da Companhia Vale gina Uno"':" Bloco - PMDB; Zila Bezerra - PFL.
do Rio Doce, se inevitável, em evento cujos benefí- Tocantins
cios transcendam a esfera dos eternos ·sócios· do
Estado, espraiando-seportodo o povobrasileiro.

Durante o discurso do Sra. Maria Elvi
ra, o Sr. Paulo Paim, 3l Secretário, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Michel Temer, Presidente.

VI- ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DEPU
TADOS:

'Roraima

Alceste Almeida - PPB; Elton Rohnelt - PFL;
Francisco Rodrigues - PFL; Luciano Castro - PSDB;
Luís Barbosa - PPB; Robério Araújo - PFL; Salo
mão Cruz - PSDB.

Amapá

Antônio Feijão - PSDB; Eraldo Trindade 
PPB; Fátima Pelaes - PSDB; Gervásio Oliveira 
PSB; Murilo· Pinheiro - PFL; Raquel Capiberibe 
PSB; Sérgio Barcellos - PFL; Valdenor Guedes 
PPB.

Pará

Anivaldo Vale - PSDB; Antônio Brasil- Bloco 
PMDB; Asdrubal Bentes - Bloco - PMDB; Benedito
Guimarães - PPB; Elcione Barbalho - Bloco 
PMDB; Geraldo Pastana - Bloco - PT; Gerson Pe
res - PPB; Hilário Coimbra - PSDB; José Priante 
Bloco - PMDB; Mário Martins - Bloco - PMDB; Ni
cias Ribeiro - PSDB; Paulo Rocha - Bloco - PT; So
corro Gomes - Bloco - PCdoB; Vic Pires Franco 
PFL.

Amazonas

Alzira Ewerton - PSDB; Arthur Virgílio - PSDB;
Átila Lins - PFL; Cláudio Chaves - PFL; Euler Ribei
ro - PFL; João Thomé Mestrinho - Bloco - PMDB;
Luiz Fernando - PSDB; Paudemey Avelino - S1P.

Rondônia

Confúcio Moura - Bloco - PMDB; Emerson
Olavo Pires - PSDB; Eurípedes Miranda - Bloco 
PDT; Expedito Júnior - PL; Marinha Raupp - PSDB;
Moisés Bennesby - PSDB; Oscar Andrade - Bloco 
PMDB; Silvemani Santos - PPB.

Acre

Magno Bacelar - PFL; Márcia Marinho 
PSDB; Nan Souza - Bloco - PSL; Neiva Moreira 
Bloco - PDT; Pedro Novais - Bloco - PMDB; Rober
to Rocha - PSDB; Samey Filho - PFL; Sebastião
Madeira - PSDB.

ceará

José Unhares - PPB; José Pimentel - Bloco 
PT; Leônidas Cristino - PSDB; Nelson Otoch 
PSDB; Pimentel Gomes - PSDB; Pinheiro Landim 
Bloco - PMDB; Raimundo Gomes de Matos 
PSDB; Roberto Pessoa - PFL; Rommel Feijó 
PSDB; Ubiratan Aguiar - PSDB; Vicente Arruda 
PSDB.

Piauí

Heráclito Fortes - PFL; Júlio César - PFL;
Mussa Demes - PFL.

Paraíba

José Luiz Clerot - Blo&> - PMDB; Ricardo Ri
que - Bloco - PMDB; Roberto Paulino - Bloco 
PMDB; Wilson Braga - PSDB.

Pernambuco

José Chaves - Bloco - PMDB; José Jorge 
PFL; José Mendonça Bezerra - PFL; Luiz Piauhylino
- PSDB; Mendonça Filho - PFL; Nilson Gibson 
PSB; Osvaldo Coelho - PFL; Pedro Corrêa - PPB;
Ricardo Heráclito - PSB; Roberto Fontes - PFL; Sa
latiel Carvalho - PPB; Sérgio Guerra - PSB; Sílvio
Pessoa - Bloco - PMDB; Vicente André Gomes 
PSB; Wolney Queiroz - Bloco - PDT.

Alagoas

José Thomaz Nonô - PSDB; Moacyr Andrade
- PPB; Olavo Calheiros - Bloco - PMDB.

Sergipe

José Teles - PPB; Marcelo Déda - Bloco - PT;
Pedro Valadares - PSB; Wilson Cunha - PFL.

Bahia



Oswaldo Soler - PSDB; Pedro Henry - PSDB;
Rodrigues Palma - PTB; Rogério Silva - PFL; Teté
Bezerra - Bloco - PMDB; Welinton Fagundes - PL.

Distrito Federal

Jofran Frejat - PPB; Maria Laura - Bloco - PT;
Osório Adriano - PFL; Wigberto Tartuce - PPB.

Goiás

João Natal - Bloco ~ PMDB; Jovair Arantes 
PSDB; Lídia Quinan - Bloco - PMDB; Marconi Peril
lo - ~~DB; Maria Valadão - PFL; Nair Xavier Lobo 
Bloco - PMDB; Orcino Gonçalves - Bloco - PMDB;
Pedrinho Abrão - PTB; Pedro Canedo - PL; Pedro
Wilson - Bloco - PT; Rubens Cosac - Bloco 
PMDB; sandro Mabel - Bloco - PMDB; Vilmar Ro
cha - PFL; Zé Gomes da Rocha - Bloco - PSD.

Mato Grosso do Sul

Marçal Filho - Bloco - PMDB; Marilu Guimarã
es - PFL; Oscar Goldoni - B.loco - PMDB; Saulo
Queiroz - PFL.

Paraná

José Borba - PTB; José Janene - PPB; Lucia- .
no Pizzatto - PFL; Luiz Carlos Hauly - PSDB; Mau
rício Requião - Bloco - PMDB; Max Rosenmann 
Bloco - PMDB; Moacir Micheletto - Bloco - PMDB;
Nedson Micheletti - Bloco - PT; Nelson Meurer 
PPB; Odílio Balbinotti - PSDB; Padre Roque - Bloco
- PT; Paulo Bernardo - Bloco - PT; Paulo Cordeiro
- PTB; Renato Johnsson - PSDB; Ricardo Barros -
PPB; Ricardo Gomyde - Bloco - PCdoB; Valdomiro
Meger-PFL.

Rio de Janeiro

Jorge Wilson - PPB; José Carlos Coutinho 
PFL; José Carlos Lacerda - PSDB; José Edydio 
PL; José Maurício - Bloco - PDT; Laprovita Vieira
PPB; Lima Netto - PFL; Lindberg Farias - Bloco 
PCdoB; Milton Temer - Bloco - PT; Miro Teixeira 
Bloco - PDT; Moreira Franco - Bloco - PMDB; Noel
de Oliveira - Bloco - PMDB; Osmar Leitão - PPB;
Paulo Feijó _. PSDB; Roberto Campos - PPB; Ro
berto Jefferson - PTB; Robson Romero - PSDB;
Ronaldo Santos - PSDB; Rubem Medina - PFL;
Sérgio Arouca - PPS; Simão Sessim - PSDB; Va
nessa Felippe - PSDB.

São Paulo

João Paulo - Bloco - PT; Jorge Tadeu Muda
len - PPB; José Aníbal - PSDB; José Augusto -

Espírito santo

Luiz Buaiz - PL; Luiz Durão - Bloco - PDT;
Marcus Vicente - PSDB; Nilton Baiano - PPB; Rita
Camata - Bloco - PMDB; Roberto Valadão - Bloco
-PMDB.
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Jonival Lucas - PFL; José Carlos Aleluia - Bloco - PT; José Coimbra - PTB; José de Abreu -
PFL; José Lourenço - PFL; José Rocha - PF:L; Leur PSDB; José Genoíno - Bloco - PT; José Machado -
Lomanto - PFL; Luís Eduardo - PFL; Luiz Alberto - Bloco - PT; José Pinotti - Bloco - PMDB; Koyu lha
Bloco - PT; Luiz Braga - PFL; Luiz Moreira - PFL; - PSDB; Lamartine Posella - PPB; Luciano Zica -
Manoel Castro - PFL; Mário Negromonte - PSDB; Bloco - PT; Luiz Eduardo Greenhalgh -- Bloco - PT;
Nestor Duarte - Bloco - PMDB; Pedro lrujó - Bloco Luiz Gushiken.. - Bloco - PT; Luiz Máximo - PSDB;
- PMDB; Roberto Santos - PSDB; Roland Lavígne - Maluly Netto - PFL; Marcelo Barbieri - Bloco -
PLF; Sérgio Cameiro - Bloco - PDT; Severíano Alves PMDB; Marta Suplicy - Bloco - PT; Maurício Najar-
- Bloco - PDT; Simara Ellery - Bloco - PMDB; Ursici- PFL; Michel Temer - Bloco - PMDB; Nelson Mar-
no Queiroz - PFL; Walter Pinheiro - Bloco - PT. quezelli - PTB; Paulo Lima - PFL; Pedro Yves - Blo-

Minas Gerais co - PMDB; Ricardo Izar - PPB; Robson Tuma 
Bloco - PSL; Salvador Zimbaldi - PSDB; Sílvio Tor
res - PSDB; Teima de Souza - Bloco - PT; Tuga
Angerami - PSDB; Ushítaro Kamia - PPB; Vadão
Gomes - PPB; Valdemar Costa Neto - PL; Vicente
Cascione - PTB; Wagner Rossi - Bloco - PMDB;
Welson Gasparini - PSDB; Zulaiê Cobra - PSDB.

Mato Grosso

José Rezende - PPB; José Santana de Vas
concellos - PFL; Lael Varella - PFL; Leopoldo Bes
sone - PTB; Márcio Reinaldo Moreira - PPB; Mar
cos Lima - Bloco - PMDB; Maria Elvira - Bloco 
PMDB; Mauro Lopes - Bloco - PMDB; Nárcio Rodri
gues - PSDB; Neif Jabur - PPB; Nilmário Miranda 
Bloco - PT; OCtávio Elísio - PSDB; Odelmo Leão 
PPB; Osmânio Pereira - PSDB; Paulo Heslander
PTB; Philemon Rodrigues - PTB; Raul Belém - PFL;
Roberto Brant - PSDB; Romel Anízio - PPB; Ronal
do Perim - Bloco - PMDB; Sandra Starling - Bloco 
PT; Saraiva Felipe - Bloco - PMDB; Sérgio Miranda
- Bloco - PCdoB; Sérgio Naya - PPB; Silas Brasilei
ro - Bloco - PMDB; Sílvio Abreu - Bloco - PDT; TiI
den Santiago - Bloco - PT; Vittorio Medioli - PSDB;
Wagner do Nascimento - PPB; zaire Rezende -

.Bloco - PMDB.
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Rio Grande do Sul

Júlio Redecker - PPB; Luiz Mainardi - Bloco 
PT; Matheus Schmidt - Bloco - PDT; Miguel Rosset
to - Bloco - PT; Nelson Marchezan - PSDB; Odacir
Klein - Bloco - PMDB; Osvaldo Biolchi - PTB; Paulo
Paim - Bloco - PT; Paulo Ritzel - Bloco - PMDB;
Renan Kurtz - Bloco - PDT; Valdeci Oliveira - Bloco
- PT; Waldomiro Fioravante - Bloco - PT· Wilson

. '
Cignachi - Bloco - PMDB; Veda Crusius - PSDB.
. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A lista
de presença registra o comparecimento de 289 Se
nhores Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vai-se
passar à apreciação da matéria que está sobre a
mesa e da constante da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -

Discussão
-1-

PROJETO DE LEI N2 2.319-B, DE 1996
(Do Senado Federal)

Discussão, em tumo único, do P.rojeto
de Lei n2 2.319-A, de 1996, que institui o nú
mero único de registro de identidade civil e
dá outras providências; tendo pareceres dos
relatores designados pela Mesa em substi
tuição às Comissões: de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público, pela aprovação
(Relator: Sr. Sandro Mabel); de Finanças e
Tributação pela adequação financeira e or
çamentária deste e dos apensados (Relator:
Sr. Arnaldo Madeira); e de Constituição e
Justiça e de Redação, pela constitucionali
dade, juridicidade e técnica legislativa (Rela
tor. Sr. Eliseu Padilha).

Tendo apensados os de n2s' 4.808194,
2.034/96 e 2.724/97.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A maté
ria teve sua discussão adiada na sessão do dia 25
de março do corrente ano.

Há oradores inscritos para discutir a matéria.
Concedo a palavras ao Deputado Luiz Eduardo

Greenhalgh, para discutir a matéria.

Santa Catarina O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH (Blo-
João Pizzolatti - PPB; José Carlos Vieira _ colPT - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden-

PFL; Mário Cavalazzi - PPB; Milton Mendes _ Bloco te, sr§s e Srs. Deputados, cuida o presente projeto
_ PT; Paulo Bornhausen _ PFL; Paulo Gouvea _ de lei da discussão sobre o registro civil único dos ci-
PFL; Raimundo Colombo - PFL; Serafim Venzon _ dadãos brasileiros.
Bloco - PDT; Valdir Colatto - Bloco - PMDB; Vânio Na semana passada, por solicitação dos Líde-
dos Santos - Bloco - PT. res dos partidos, adiou-se a discus'àão e a votação

deste projeto de lei em decorrência de duas obser
vações. A primeira, do art. 62, que diz o seguinte:

No prazo máximo de cinco anos de promulga
ção desta lei, perderão a validade todos os docu
mentos de identificação que estiverem em desacor
do com ela.

Este artigo, Sfl!s e Srs. Deputados, é absoluta
mente inconstitucional, não por ferir o direito adquiri
do, mas por ferir o ato jurfdico perfeito.

Vi hoje nesta sessão um parecer de algum ju
rista, mas sem assinatura, dizendo que aqueles que
são contra o art. 62 o são por considerarem o artigo
ofensor do direito adquirido. Não é verdade. Não se
trata aqui de direito adquirido, mas de ato jurfdico
perfeito. Os documentos de cada cidadão brasileiro,
em si mesmos, refletem presunção de veracidade
que os tomam absolutamente perfeitos para produzi
rem os seus efeitos.

Sr. Presidente, SfUs e Srs. Deputados, sou fa
vorável à possibilidade de haver um registro único,
porque isso diminui ou acaba com a burocracia do
Estado, facilita a situação de identificação do cida
dão e traz uma série de possibilidades que evitam a
fraude, a falsificação etc. Mas, independentemente
desta minha posição favorável ao espfrito dessa pro
posta legislativa, é absolutamente impossfvel·que o
Congresso Nacional aprove este projeto tal qual está
redigido o art. 62

O texto é absolutamente inconstitucional. Te
nho a certeza de que sua aprovação é desejo da
maioria parlamentar, base de sustentação do Gover
no, que quer celeridade a fim de que esse projeto
seja aprovado antes que o Ministro da Justiça, Dr.
Nelson Jobim, assome a uma cadeira no Supremo
Tribunal Federal. Isso é um ab$urdo.

Alguns dos Deputados com quem tenho falado
dizem-me que temos de aprovar agora porque, do
contrário, o projeto pode voltar ao Senado. Em vez
de aprovar uma lei que contém em si mesma antigo
absolutamente inconstitucional que vai fazer com
que haja corrida ao Poder Judiciário para a decreta
ção de sua inconstitucionalidade, não deverfamos
nós, nobres colegas, melhorar esse artigo, torná-lo
compatfvel com a Constituição, ainda que corramos
o risco de fazê-lo voltar ao Senado?



-N23-
PROJETO DE LEI N22.319-B, DE 1996

(Do Senado Federal)

-N22-
EMENDA ADITIVA AO

PROJETO DE LEI N22.319-A, DE 1996

Acrescente-se ao art. 22, In fine, a
expressão "inclusive as relativas à identi
ficação datiloscópica", passando a vigo
rar a seguinte redação.

-Art. 22 É instituído o Cadastro Nacio
nal de Registro de Identificação Civil, desti
nado a conter o número único de Registro
Civil acompanhado dQs dados de identifica
ção de cada cidadão, inclusive os relativos à
identificação datiloscópica.-

Justificação

A emenda fundamentalmente pretende asse
gurar a inclusão da identificação datiloscópica como
dado de identificação do cidadão, no Cadastro Na
cional de Registro de Identificação Civil.

Atualmente, qualquer inescrupuloso pode obter
junto a cartórios a lavratura de assentos de nasci
mentos, com nomes variados, bastando para tanto a
alegação de nunca ter sido registrado. A partir daí,
fácil se toma a aquisição de tantas cédulas de identi
dade quantas necessárias forem à consecução dos
seus escusos objetivos. ,

Isso se dá por não haver controle nacional, me
diante utilização do processo datiloscópico, para a
expedição do citado documento. Existe, sim, um pre
cário controle em nível estadual.

Assim, a criação do número único de Registro
de Identidade Civil, respaldada na identificação dati
loscópica, constituir-se-á em instrumento de fortale
cimento da cidadania, na medida em que coibirá
ações criminosas e garantirá a segura identificação
do cidadão.

Ademais, a datiloscopia, -por apresentar-se
como técnica precisa de individualização do ser hu
mano, com índice de precisão de 100%-, poderá
oferecer a seguranya e credibilidade que se almeja
para Registro Civil Unico.

Sala das Sessões, 25 de março de 1997. 
Luiz Móreira, Deputado Federal - PFUBA - Ino
cêncio Oliveira, Líder do PFL.

-N21-
EMENDA MODIFICATIVA AO

PROJETO DE LEI N22.319, DE 1996

Dê-se a seguinte redação ao pará
grafo único do art. 12, e, em conseqüên
cia, suprimam-se os seus Incisos.

-Art. 12 ..

Parágrafo único. A composição do nú
mero de Registro de Identidade Civil de que
trata este artigo será estabelecida em regu
lamento.-

Justificação

Objetiva esta emenda a supressão dos incisos
I, " e 111 do parágrafo único do art. 12 do Projeto de
Lei, por vislumbrarmos que a composição do número
de Registro de Identidade Civil deva ser tratada em
regulamento.

Parece-me adequada a composição numérica
apresentada no projeto, todavia julgamos que a ma
téria, pela sua complexidade e desenvoltura opera
cional, requer um ato normativo que não lhe imprima
excessiva rigidez, que venha dificultar uma possível
ou necessária modificação.

Por outro lado, acreditamos que a Comissão que
se incumbir da elaboração do regulamento terá oportu
nidade de realizar estudos rninudentes a respeito da
relação seqüencial que se pretende, ouvindo entidades
e órgãos envolvidos ou interessados e, em especial,
considerando as pesquisas iniciadas no âmbito do Mi
nistério da Justiça, sobre a experiência dos países que
já implantaram o sistema único de identificação.

A partir daí, a Comissão, certamente, disporá de
elementos consistentes para a escolha ou elaboração
da melhor e mais adequada fórmula para se cumprir a
implantação do Registro CMI Único no País.
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Por isso, Sr. Presidente, Sr!!s e Srs. Deputa- Sala das Sessões, 25 de março de 1997. -
dos, estamos aqui encaminhando contra a aprova- Luiz Moreira, Deputado Federal - PFUBA - Ino-
ção desse projeto, mercê da flagrante, indiscutível e cêncio Oliveira, Líder do PFL.
inarredável inconstitucionalidade que se infere do
seu art. 62 Peço a V. ExIs que prestem atenção, que
leiam o art. 62 e verifiquem a sua flagrante inconstitu
cionalidade, .para que não tenhamos percalços na
aprovação desta lei.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Não ha
vendo mais oradores inscritos, declaro encerrada a
discussão.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há so
bre a mesa as seguintes Emendas de Plenário.
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Justificação

Os convênios a serem celebrados não somen
te aproveitarão a experiência dos atuantes Institutos
de Identificação e demais órgãos afins, pois evitarão
maiores despesas, em razão de instalação de novos
órgãos regionais e locais, em todas as unidades da
Federação e em cada Município, além do dispêndio
para pagamento de manutenção e remuneração do
pessoal a ser contratado.

Sala das Sessões, 12 de abril de 1997. -Ino
c6nclo Oliveira, Líder do PFL - Odelmo Leão, lí
der do PPB - José Resende - PPB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce
do a palavra, para oferecer parecer às emendas de
Plenário, em substituição à Comissão de Trabalho,
de Administração e Serviço Público, ao Sr. Deputado
Sandro Mabel.

O SR. SANDRO MABEL (BlocoIPMDB - GO.
Para emitir parecer. sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, sr§s e Srs. Deputados, antes de proferir
parecer sobre as emendas apresentadas ao Projeto
de Lei n2 2.319-B, de 1996, quero referir-me ao que
disse o nobre Deputado que me antecedeu na tribu
na sobre a inconstitucionalidade do art. 62. Na verda
de temos aqui um parecer demonstrando ser consti
tucional esse artigo do Projeto de Lei n2 3.319. Eu o
entrego a S. ExA, até para servir como elemento
para análise. Passo-o às suas mãos, nobre Deputa
do, para que possa V. ExI analisá-lo.

Sr. Presidente, foram apresentadas três emen
das ao projeto. As Emendas n!2s 1 e 2 são de autoria
do nobre Deputado Luiz Moreira, que, preocupado
com o registro único, tem acompanhado esse pro
cesso. Somos pela rejeição de ambas as emendas
não porque contenham qualquer absurdo, mas por-

Inclua-se no art. 32 novo parágrafo que existe forma de contemplá-Ias na regulamenta-
42, com a seguinte redação. ção da lei.

•Art. 32 Sr. Presidente, Srs. Deputados, a Emenda n2
§ 12 ........................................................ 3, do nobre Deputado José Rezende, estabelece a
§ 22 .••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••.••••...•.•.• possibilidade de celebração de convênios com Esta-
§ 32 ...........................................•............ dos e Municípios para a execução das atribuições
§ 42 O Poder Executivo, para o cumpri- dos órgãos regionais. Como no § 12 do art. 32 já é

mento ao disposto nesta lei, poderá determi- prevista a possibilidade de se fazer esses convênios
nar ao Sistema Nacional de Registro de com órgãos regionais e municipais, assumimos o
Identificação Civil a celebração de convênios compromisso de, na regulamentação da lei, contem-
com Estados e Municípios para a execução piar esses convênios com os Estados e Municípios.
das atribuições dos órgãos regionais e 10- Portanto, rejeitamos também a Emenda n2 3,
cais, previstos neste artigo, através dos res- apesar de ser ela pertinente, pois visa elucidar ainda
pectivos Institutos de Identificação ou órgão mais o que já está previsto no § 12 do art. 32. No en-
assemelhados.· tanto, reiteramos o nosso compromisso de deixar

clara essa possibilidade na regulamentação da lei.

Sr. Presidente, somos pela rejeição das três
emendas apresentadas. Essa é a posição da Comis
são de Trabalho, de Administração e serviço Público.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) .:.. Conce
do a palavra, para oferecer .parecer às emendas de
Plenário, em substituição à Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação, ao Sr. Deputado Eliseu
Padilha.

O SR. ELlSEU PADILHA (Bloco/PMDB-RS.
Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, o Sr. Relator já se referiu às três emen
das apresentadas ao Projeto de Lei n2 2.319-B, de
1996, em nome da Comissão de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público. Nós, ao analisarmos es
sas emendas, nada vislumbramos em seus conteú
dos que possa contrariar o parecer expedido pelo
nobre Deputado Sandro Mabel.

Por essa razão, adotamos o posicionameno de
S. ExA, pela rejeição das emendas.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce
do a palavra, para oferecer parecer às emendas de
Plenário, em substituição à Comissão de Finanças e
Tributação, ao Sr. Deputado Salvador Zimbaldi.

O SR. SALVADOR ZIMBALDI (PSDB-SP.
Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, em nome da Comissão de Finanças e
Tributação, manifestamo-nos favoravelmente ao
Projeto de Lei n2 2.319-B, de 1996; somos, porém,
contrários a todas as emendas a ele apresentadas.

O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH - Sr.
Presidente, peço a palavra para encaminhar a vota
ção.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
EX- a palavra.



-N21-

EMENDA MODIFICATIVA AO
PROJETO DE LEI N22.319, DE 1996

-N22-

EMENDA ADITIVA AO
PROJETO DE LEI N22.319-A, DE 1996

Dê-se a seguinte redação ao pará
grafo único do art. 12, e, em conseqü6n
cia, suprimam-se 08 seus incisos:

-Art. 12 ..

Parágrafo. único. A composição do nú
mero de Registro de Identidade Civil de que
trata este artigo será estabelecida em regu
lamento.-

Acrescente-se ao art. 22, In fine, a expressão
-inclu8ive 08 relativ08 à identificação datiloscó
pica-, pa8sando a vigorar a seguinte redação.

-Art. 22 É institufdo o Cadastro Nacional de Re
gistro de Identificação Civil, destinado a conter o nú
mero único de Registro Civil acompanhado.dos da
dos de identificação de cada cidadão, inclusive os
relativos à identificação datiloscópica.-

-N23-

Inclua-se no art. 32 novo parágrafo
42, com a seguinte redação:

-Art. 32 .
§ 12 .

§ 22 ..

§ 32 ..
§ 42 O Poder Executivo, para o cumpri

mento ao disposto nesta lei, poderá determi
nar ao Sistema Nacional de Registro de
Identificação Civil a celebração de convênios
com Estados e Municfpios para a execução
das atribuições dos órgãos regionais e lo
cais, previstos neste artigo, através dos res
pectivos Institutos de identificação ou órgãos
assemelhados.-
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O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH (Blo- Como se lrala ...e documento por mim elabora-
colPT-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, do, eu gostaria de assiná-lo a fim de que não haja
ouvi com muita atenção a intervenção do Relator, questionamentos.
Deputado Sandro Mabel, que, publicamente, me O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está
passou às mãos um parecer favorável à constitucio- esclarecida a autoria do parecer.
nalidade do art. 62. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em Ple-

Em primeiro lugar, com todo o respeito, quero nário foram oferecidas e vou submeter a votos as
dizer que o parecer é apócrifo, não se sabe quem é seguintes:
o jurista, quem assinou, qual é o nome da pessoa EMENDAS n2 1, 2 e 3, com pareceres pela re-
que o subscreveu. É um absurdo que se proceda à jeição;
votação de algo que vai trazer conseqüências a
cada um dos cidadãos nessa situação, sem que co
nheçamos sequer a autoria do parecer.

Por outro lado, o parecer apenas diz que o art.
62 não é inconstitucional pelo fato de não ofender o
direito adquirido. Ora, Sr. Presidente, não foi desse
modo, não foi sobre esse tema e não foi sobre essa
questão que se declinou e que se.declina o art. 62 de
inconstitucional, mas porque ofende o ato jurfdico
perfeito. A Constituição da República diz que não se
ofenderá o direito adquirido, a coisa julgada e o ato
jurfdico perfeito.

Como diz o tal do parecer apócrifo, não se
trata de violação de direito adquirido, mas de ato
jurfdico perfeito. Portanto, absolutamente inconsti
tucional.

Estou advertindo o Plenário desta Casa que
surgirão inúmeras ações diretas de inconstitucio
nalidade, liminares e mandados de segurança,
porque não se pode retirar a validade dos dqcu
mentos do cidadão, tomando-os imprestáveis, cin
co anos depois da promulgação desta lei, caso ele
não tenha o número único identificador. Isto fere o
ato jurfdico perfeito. Nós, das bancadas do PT,
POT e PCdoB, do Bloco de Oposição, votamos
contra o projeto.

Esperamos que as bancadas dos outros parti
dos verifiquem com antecipação aquilo que se inqui
na de inconstitucional, para que não caiamos na as
parrela de aprovar com celeridade, à sorrelfa. sem
uma discussão mais profunda sobre a questão da
constitucionalidade, uma lei que será obstaculizada,
criticada e enfrentada no Poder Judiciário.

O SR. SANDRO MABEL - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
EX- a palavra.

O SR. SANDRO MABEL (BlocoIPMOB-GO.
sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, desejo es
clarecer a todos que o parecer foi elaborado por mim
e por minha assessoria.



Abril de 1997 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 2 08349

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) Aqueles
que forem pela aprovação permaneçam como se
acham.

o SR.INOC~NCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden·
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
E~ a palavra.

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL-PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Frente
Liberal recomenda o voto "não".

O SR. SALVADOR ZIMBALDI (PSDB-SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB
vota "não".

O SR. WAGNER ROSSI (BlocoIPMDB-SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
vota "não".

O SR•. BENITO GAMA (PFL-BA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do Gover
no encaminha o voto "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)

Rejeitadas as Emendas.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há so
bre a mesa o seguinte requerimento de destaque

REQUERIMENTO DA BANCADA DO BLOCO
PTIPDTIPCdoB

Senhor Presidente,

Requeremos a Vossa Excelência, nos termos
dos artigos 161 e 162, do Regimento Interno, desta
que para votação em separado do art 62 do Proje.~o

de Lei n2 2.319-A, de 1996, que "institui o número
único de registro civil e dá outras providências".

Sala das sessões, 25 de março de 1997. 
Luiz Eduardo Greenhalgh, Vice-Líder do Bloco
Parlamentar PTIPDT/PCdoB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou
submeter a votos o Projeto de Lei n2 2.319 de 1996,
ressalvado o destaque

o CongrU5o Nacional decreta:

Art. l' É instituído o número único de Registro de Identidade Civil. pelo
qual cada cidaJão brasileiro. nato ou namralizado. será identificado em todas as sua,;
relações com a sociedade e com os organismos governamentais e privados.

Parágrafo único. O número único de Registro de Identidade Civil será
composto por um conjunto de lelI8S e algarismos. da seguinte forma:

J - dois digitos alfabéticos identificadores da Unidade da Federação onde é
feito o registro;

II • três digitos alfabéticos identificadores do Municipio onde é ieito o
registro; e

III • oito digitos nmnéricos formadores do seqüencial identificador do
individuo a que perrence o registro.

Art. 2' É instituído o Cadastro Nacional de Registro de Identificação Civil.
déstinado a conter o número único de Registro Civil acompanhado dos dados de
identificação·de cada cidadão.

Art. 3' O Poder Executivo definirá a entidade que centralizará as atividade,;
de implementação. coordenação e controle do Cadastro Nacional de Registro de

1"dc:ttificaçào Civil. consómindo-se em órgão central do Sistema NaciÕIialoe RegiStro
de Identificação Civil.

§ l' O órgão central do Sistema Nacional de Registro de Identificação Civil
será representado. na Capital de cada Unidade da Federação. por um órgão regional e.
em cada Municípío. por um órgão local.

§ 2° Os órgãos regionais exercerão a coordenação a nivel de cada Unidade
da Federação. repassando aos órgãos locais as instruções do órgão central e reportando
a este as informações c dados daqueles.

§ 3' Os órgãps locais se incumbiIio de operaciona1izar as normas definidas
pelo órgão central repaSsadas pelo órgão regional.

Art. 4" Será incluida, na proposta orçamentária do órgão central do sistema,
• provisio de meios necessários. acompanhada do cronograma de implementação e
manutenÇio do Sístema.

Art. 5' O Poder Executivo providenciará. no prazo .4e cento e oítenta días. a
regulamentaçio desta Lei e. no prazo de trezentos e sessenta dias. o inicio de sua
implementaçio.

Art. 6° No prazo máximo ãe cinco anos de promulgação
desta Lei. perãerã:> a validade todos os documentos de identificação
'que estiverem em' desacorão com ela.

Art. ,. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
'Art. S· Revogam-se as disposições em contrário.



O SR. WAGNER ROSSI (BlocoIPMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
vota "sim".

O SR. ARLINDO VARGAS (PTB - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB entende
que não há inconstitucionalidade. Nesse sentido,
vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Os Srs.
Deputados que forem pela manutenção do art. 62 vo
tarão "sim". Os que forem pela reprovação votarão
"não".

O SR. SALVADOR ZIMBALDI (PSDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB
consultou vários pareceres e constatou que não há
qualquer inconstitucionalidade. Portanto, o PSDB
vota "sim".

O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH (Blo
colPT - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, o Bloco de oposição vota "não", pelas mesmas
razões anteriormente expostas.

O SR. SANDRO MABEL (BlocoIPMDB - GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a lideran
ça do Governo vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vo
tação a supressão do art. 62 por força do destaque.

Os que quiserem manter o texto votarão "sim".
Portanto, permaneçam corno estão.

O SR. LUIZ BUAIZ (PL - ES. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PL vota "não".

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha
o voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Corno
vota o PFL?

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em face
do acordo e para mantê-lo, o Partido da Frente Libe
rai recomenda o voto "sim".
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -Aqueles tação em separado do art. 6!! do Projeto de Lei n2
que forem pela aprovação do projeto permaneçam 2.319-A, de 1996, que institui o número único do re-
como se acham. gistro civil e dá outras providências.

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden- Sala das Sessões, 25 de março de 1997. -As-
te, peço a palavra pela ordem. sina o Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Vice-Li-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. der do Bloco Parlamentar PT/PDTIPCdoB.
ExA a palavra. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. submeter a votos o dispositivo destacado:
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido "Art. 62 No prazo máximo de cinco
da Frente Liberal recomenda o voto "sim". anos de promulgação desta Lei, perderão a

O SR. SALVADOR ZIMBALDI (PSDB - SP. validade todos os documentos de identifica-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB ção que estiverem em desacordo com ela."
vota "sim".

O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH (Blo
colPT - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, o Bloco PT/PDT/PCdoB vota "não".

O SR. LUIZ BUAIZ (PL - ES. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o Partido Liberal se mani
festa contrário ao projeto por entender que ele toma
insuportável o domínio e a vigilância do Estado so
bre o indivíduo, ocasionando sérios riscos à liberda
de individual.

O SR. SANDRO MABEL (BlocoIPMDB - GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Lideran
ça do Governo encaminha o voto "sim".

O SR. WAGNER ROSSI (BlocoIPMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
vota "sim".

O SR. ARLINDO VARGAS (PTB - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB encami
nha o voto "sim".

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "sim".

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, atendida a emenda
do nobre Deputado José Rezende, o PPB encami
nhará o voto "sim".

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
da Frente Liberal reitera o voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Os Srs.
Deputados que forem pela aprovação permaneçam
como se encontram. (Pausa.)

APROVADO.
Prejudicados os Projetos de Lei n2s 4.808194;

2.034/96 e 2.724/97, apensados.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Reque

rimento do Bloco PTIPDT/PCdoB.
Senhor Presidente,
Requeremos a V. E~, nos termos dos arts.

161 e 162 do ReQimento Intemo, destaque para vo-



Sala das Sessões, 12 de abril de 1997. - Nil
son Gibson, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Aqueles
que forem pela sua aprovação permaneçam como
se acham. (Pausa.)

APROVADA.
A matéria vai à sanção.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)

2

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2173-B, DE 1995

(Do Poder Executivo)

Discussão, em primeiro 'turno, da Pro
posta de Emenda à Constituição nS! 173-A,
de 1995, que modifica o Capítulo da' Admi
nistração Pública, acrescenta normas às
Disposições Constitucionais Gerais e esta
belece normas de transição; tendo parece
res: da Comissão de Constituição e Justiça
e de'Redação, pela -admissibilidade, com
emendas, com declarações de voto dos Srs.
Nilson Gibson, Gerson Peres, Coriolano Sa
les, Jarbas Limas, Almino Affonso, Régis de
Oliveira, Jair Siqueira, Udson Bandeira, Mar
celo Déda, Milton Temer, Milton Mendes,
Matheus 8chimidt, Vicente Arruda, ~nio
Bacci, Haroldo Lima, Nestor Duarte, Aldo
Arantes, Bonifácio de Andrada, Zulaiê Co
bra, Ivandro Cunha Lima e Roberto Maga
lhães (Relator: Sr. Prisco Viana); e da Co
missão Especial, pela aprovação, com subs
titutivo, pela aprovação parcial das Emendas
apresentadas na Comissão nS!s 3, 6, 8, 14,
15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,31,

rio.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.2 É instituído o número único de Registro

de Identidade Civil, pelo qual cada cidadão brasilei
ro, nato ou naturalizado, será identificado em todas
as suas relações com a sociedade e com os organis
mos governamentais e privados.

Parágrafo único. O número único de Registro
de Identidade Civil será composto por um conjunto
de letras e algarismos, da seguinte forma:

I - dois dígitos alfabéticos identificadores da
Unidade da Federação onde é feito o registro;

11 - três dígitos alfabéticos identificadores do
Município onde é feito o registro; e

11I - oito dígitos numéricos formadores do se
qüencial identificador do indivíduo a que pertence o
registro.

Art. 2.2 É instituído o Cadastro Nacional de Re
gistro de Identificação Civil, destinado a conter o nú
mero único de Registro Civil acompanhado dos da
dos de identificação de cada cidadão.

Art. 3.2 O Poder Executivo definirá a entidade
que centralizará as atividades de implementação,
coordenação e controle do Cadastro Nacional de
Registro de Identificação Civil, que se constituirá em
órgão central do Sistema Nacional de Registro de
Identificação Civil.

§ 1.2 O órgão central do Sistema Nacional de
Registro de Identificação Civil será representado, na
Capital de cada Unidade da Federação, por um ór
gão regional e, em cada Município, por um órgão lo
caI.

§ 2.2 Os órgãos regionais exercerão a coorde
nação no âmbito de cada Unidade da Federação, re
passando aos órgãos locais as instruções do órgão
central e reportando a este as informações e dados
daqueles.

§ 3.2 Os órgãos locais incumbir-se-ão de opera
cionalizar as normas definidas pelo órgão central re
passadas pelo órgão regional.
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Aqueles que forem pela manutenção do art. 62 Art. 42 Será incluída, na proposta orçamentária
permaneçam como se acham. (Pausa.) do órgão central do sistema, a provisão de meios ne-

APROVADO. cessários, acompanhada do cronograma de imple-
Mantido o dispositivo. mentação e manutenção do sistema.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há so- Art. 52 O Poder Executivo providenciará, no

bre a mesa e vou submeter a votos a seguinte prazo de cento e oitenta dias, a regulamentação
desta Lei e, no prazo de trezentos e sessenta dias, o

REDAÇÃO FINAL DO início de sua implementação.
PROJETO DE LEI N2 2.319-C, DE 1996 Art. 52 No prazo máximo de cinco anos da pro-

Institui o número único de Registro mulgação desta Lei, perderão a validade todos os
de Identidade Civil e dá outras providên- documentos de identificação que estiverem em de-
cias. sacordo com ela.

Art. 79. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. B!J. Revogam-se as disposições em contrá-
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33,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,49,
51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59 e 60; e pela re
jeição das Emendas n% 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10,
11,12,13,21,23,26,27,29,32,34,35,39,
47, 48, 50 e 61, com complementação de
voto, contra os votos dos Deputados Régis
de Oliveira, Vicente Cascione, Jair Bolsona
ro, Prisco Viana, Alexandre Cardoso, Mar
cello Déda, Maria Laura, Teima de Souza,
Eurípedes Miranda, Matheus SChmidt e Ag
nelo Queiroz. A Deputada Elcione Barbalho
apresentou declaração de voto. O Deputado
Agnelo Queiroz apresentou voto em separa
do. Apresentaram, em conjunto, votos em
separado, os Deputados Marcelo Déda, Ma
ria Laura e Teima de Souza, e os Deputados
Matheus SChmidt e Eurípedes Miranda (Re
lator: Sr. Moreira Franco).

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a
Mesa requerimento nos seguintes termos:

Senhor Presidente,

Requeremos a V. Ex!l, nos termos do art. 101,
inciso 11, alínea b, item I, do Regimento Intemo da
Câmara dos Deputados, a retirada da Proposta de
Emenda à Constituição n2 173-B, de 1995, da Or
dem do Dia da presente sessão.

Sala das Sessões, 12 de abril de 1997. - Assi
nam os Deputados José Machado, Líder do Bloco
Parlamentar PT/PDT/PCdoB; Marcelo Déda, Vice
Líder do Bloco Parlamentar PTIPDTIPCdoB.

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex! a palavra.

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, há mais
de dois meses esta proposta de emenda à Constitúi
ção foi aprovada na Comissão Especial encarregada
de examinar a matéria, depois de ampla discussão
com diferentes segmentos da nossa sociedade.

Não há motivo para que se demore ainda mais
discutindo e votando essa matéria. Achamos que o
País já está perdendo. Mais de 5.500 Prefeitos assu
miram agora e estão com dificuldades em adminis
trar seus Municípios em face do inchaço da máquina
administrativa; esses mais de 5.500 Prefeitos pade
cem diante da ingovemabilidade. Vários Estados es
tão com suas folhas de pagamento atrasadas há
três, quatro e até oito meses, como é o caso do Es
tado de Alagoas.

Portanto, Sr. Presidente, é fundamental que
esta Casa decida de uma vez por todas a matéria re
lativa à reforma 'administrativa, que, sem sombra de
dúvida, é o primeiro item da reforma do Estado que
desejamos fazer em nosso País.

Conseqüentemente, o Partido da Frente Liberal
vota "não" a esse requerimento de retirada de pauta,
a fim de que a matéria seja discutida neste momento
e decidida amanhã, após votarmos de acordo com a
nossa consciência e com a vontade do País, levan
do em consideração o interesse maior da Nação.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, SPIs e Srs. De
putados, há grande expectativa da sociedade brasi
leira no que se refere à votação, pela Câmara dos
Deputados, da proposta de reforma administrativa.

É verdade que já votamos matérias de grande
importância nos últimos dois anos. Ainda assim, há
extraordinária apreensão dos brasileiros quanto à
agilização das reformas, e a reforma administrativa,
a nosso ver, é a mais importante. Além do que, na
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação e
na Comissão Especial, a matéria já foi exaustiva
mente debatida.

Por estas razões, além de muitas outras, o
PSDB vota "não" ao requerimento.

O SR. MARCELO DÉDA (Bloco/PT - SE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o processo de
discussão da reforma administrativa nesta Casa não
permitiu que fosse aprofundada a reforma do Esta
do, não permitiu a discussão de conteúdo sobre o
Estado que desejamos, ou seja, um Estado demo
crático e administrado por profissionais capacitados.

Não é verdade que todos desta Casa tenham
participado do debate. Infelizmente, na própria Co
missão Especial ele foi restrito às Lideranças do Go
verno; os demais membros da Comissão tiveram pa
pei de meros figurantes num evento de tanta impor
tância para a República.

Agora mesmo, repórtes comentavam que nem
o Ministro Antônio Kandir sabe que economia a
União terá com a aprovação da reforma. O que está
atacando as contas públicas são os juros, o que está
tirando o sono dos Prefeitos é a possível prorroga
ção do Fundo de Estabilização Fiscal, que vai tirar
2,2 bilhões dos Estados e Municípios.

Sr.' Presidente, a retirada da proposta permite
envolver a Casa no debate, a participação da socie
dade na busca de solução que preserve os direitos
dos servidores públicos, apontando para a modern
ização efetiva do Estado, sem possibilitar a volta do
"patrimonialismo", como está prevista.



O SR. ARLINDO VARGAS (PTB - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Tra
balhista Brasileiro entende que a sociedade espera
atitudes dignas e elevadas desta Casa. Por isso,
vota -não-.

O SR. BENITO GAMA (PFL - BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, essa PEC tramita
nesta Casa há mais de dois anos, tendo sido discuti
da de maneira exaustiva por todos os partidos, tanto
da base do Governo quanto da Oposição.

O Relator, Deputado Moreira Franco, elaborou
seu relatório depois de discutir com a sociedade,
com todos os Parlamentares e com todos os parti
dos que compõem esta Casa. Por isso entendemos
que a PEC está realmente pronta para ser discutida
e votada neste plenárip.

Desta maneira, a Liderança do Governo reco
menda o voto -não- ao requerimento de adiamento,
porque se trata de matéria da maior importância
para o País.

O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
E~ a palavra.

O SR. MARCELO DÉDA (BlocolPT - SE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o requerimento
em apreciação é o de retirada de pauta, e não o de
adiamento, corno mencionou o ilustre Líder do Go
verno. Ternos também outro requerimento, que é o
de adiamento da discussão. Vamos retirar o requeri
mento de retirada da proposição, mantendo o segun
do requerimento, o de adiamento da discussão por
dez sessões.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Retira
do o requerimento pelo seu subscritor.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a
mesa requerimento nos seguintes termos:
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O SR. WAGNER ROSSI (BlocoIPMDB - SP. gação de Imposto de Renda neste País. Não me ve-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o tema da nham dizer que, com a diminuição dos empregos
reforma administrativa tem sido alvo de análise por municipais, a situação do Brasil vai melhorar. Não
esta Casa há longo tempo. Além disso, tendo sido a vai, porque o homem no centro urbano custa três ve-
proposta discutida pelo conjunto da sociedade, mo- zes mais do que o que se encontra no interior. Não
bilizando grupos de interesses, chegou-se a um pon- se pode defender a reforma administrativa apontan-
to em que a população cobra de nós uma definição. do a espada para os Prefeitos a fim de que demitam

É claro que entendemos o posicionamento dos servidores.
que, de maneira perfeccionista, esperam uma solu- Desta forma, o Partido Socialista Brasileiro en-
ção ideal. Mas nós, que temos uma concepção rea- tende que não se deve interromper a discussão, pois
lista do processo legislativo, sabemos que ele é um a matéria tem de ser aprimorada.
exercício de sucessivas aproximações. Por isso,· O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi-
neste momento, estamos maduros para dar um são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda
grande passo à frente com o relatório do nobre De- o voto -não-.
putado Moreira Franco,. do nosso partido, que tem
recebido total reconhecimento pelo trabalho sério
que realizou. É certo que existem questões polêmi
cas, mas certamente saberemos decidi-Ias utilizando
o grande instrumento democrático, o voto.

Considerarno-nos prontos para enfrentar o de
safio da discussão final e votação dessa reforma
pela qual o País anseia. Assim, votamos -não- ao re
querimento.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, tenho pro
funda admiração pelo Deputado Inocêncio Oliveira,
mas é devido justamente ao encaminhamento de S.
ExA que não pode ser finalizada a discussão da ma
téria.

O jornal Folha de S.Paulo, recentemente,
mostrou que quase 800 mil empregos neste País fo
ram extintos em decorrência da denominada estabili
dade promovida pelo Plano Real.

Hoje, o responsável pela fixação do homem no
interior tem sido o Município. Considerando-se os
5.537 Municípios - excetuados Fernando de Noro
nha e Brasília -, são 4 milhões de homens fora da
região urbana por causa dos empregos municipais.
Desde 1988, criamos a cada dois dias um Município
neste País; a cada dia, quatro cargos de Vereador.
E ainda não vi vontade da base do Governo de dis
cutir a matéria. Portanto, a espada está apontada
para o servidor municipal, para o Município, o res
ponsável, como já disse, pela fixação do homem no
interior.

Foi dito que os Prefeitos não podem mais go
vernar. O problema efetivamente não é de despesa,
mas, sim, de receita. A Previdência, o Estado não
está falindo devido à despesa, mas, sim, devido à
receita. Os Prefeitos não podem governar porque
não têm receita, porque querem prorrogar o Fundo
de Estabilização Fiscal, porque existe imensa sone-
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Senhor Presidente,

Requeremos a V. ExA, nos termos do art. 177
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, o
adiamento da discussão da Proposta de Emenda à
Constituição n2 173-B, de 1995, por dez sessões.

Sala das Sessões, 12 de abril de 1997. - Assi
nam Deputado José Machado, Líder do Bloco Parla
mentar PTIPDTIPCdoB; e Marcelo Déda Vice-Líder
do Bloco Parlamentar PTIPDTIPCdoB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vo
tação o requerimento como vota V. EX-, pelo Bloco
da Oposição, Deputado Marcelo Déda?

O SR. MARCELO DÉDA (BlocolPT - SE. Sem
revisão do orador.) - Pelas razões já expendidas,
nossa posição é pela aprovação do requerimento. O
voto é -sim-o

O SR. JOSÉ LOURENÇO (PFL- BA. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, como o Líder Ino
cêncio Oliveira anunciou, pelos mesmos motivos vo
tamos -não-o

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - O PSDB vota -não-, Sr. Presi
dente.

O SR. WAGNER ROSSI (BIocoIPMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - O PMDB vota -não-, Sr.
Presidente.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - O PPB encaminha o voto -não·.

O SR. ARLINDO VARGAS (PTB - RS. Sem
revisão do orador.) - O PTB vota -não-, Sr. Presi
dente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vo
tação o requerimento.

Os que estiverem de acordo permaneçam
como se acham. (Pausa.)

REJEITADO.

O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente, pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
EX- a palavra.

O SR. MARCELO DÉDA (BlocolPT - SE. sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço verifica
ção de votação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Verifi
cação deferida.

O SR. BENITO GAMA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exll a palavra.

O SR. BENITO GAMA (PFL - BA. sem revi
são do orador.) - A liderança do Governo recomen
da o voto -não-, Sr. Presidente.

O SR. MARCELO DÉDA (BlocolPT - SE. Sem
revisão do orador.) - O Bloco de oposição recomen
da o voto -sim- e convida os companheiros a compa
recerem ao plenário.

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, essa ma
téria foi devidamente discutida e aprovada na Co
missão Especial há mais de dois meses. Referen
dando a posição do ilustre Líder José Lourenço, que
encaminhou em nome do nosso partido; o Partido da
Frente liberal recomenda o voto -não-.

O SR. MARCELO DÉDA (BlocolPT - SE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o BlOco da
Oposição, autor do requerimento, está em obstru
ção. Então, a recomendação aos Srs. Parlamentares
do PDT, do PT e do PCdoB é obstrução.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
-não- ao adiamento e, ao mesmo tempo, convoca to
dos os seus Parlamentares a comparecerem imedia
tamente ao plenário para votar matéria importantrssi
ma. Votaremos contra o adiamento da votação da
Reforma Administrativa. O PSDB vota -não-.

O SR. ARLINDO VARGAS (PTB - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB entende
que já discutimos bastante, recomenda aos Srs. De
putados que votem -não- e, ao mesmo tempo, con
voca os Srs. Deputados a virem ao plenário.

O SR. WAGNER ROSSI (BIoco/PMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - O PMDB solicita_~ compa
recimento dos Deputados do PMDB e do Bloco ao
plenário para votação nominal e vota -não- ao re
querimento.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Progres
sista Brasileiro solicita a sua bancada que acorra ao
Plenário e encaminha o voto -não-.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - O PSDB vota -não-.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Solicito
a todos que tomem seus assentos para facilitar a vo
tação.

O SR. MARCELO DÉDA (BlocolPT - SE. Sem
revisão do orador.) - O Bloco de Oposição está em
obstrução, Sr. Presidente.

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
da Frente liberal, como já disse, vota -não-.



tos.
Os Srs. Deputados que se encontram nas ban

cadas queiram acionar o botão preto do painel, até
que as luzes do posto se apaguem.

Os Srs. Deputados que ainda não registraram
seus votos q~eiram fazê-lo nos postos avulsos.

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
ExA a palavra.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha
o voto -não-o

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
-não-o

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha
o voto -não-o

O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
da Frente Liberal recomenda o voto -não-. Peço a
atenção dos prezados companheiros do Partido da
Frente Liberal, porque o voto é -não-.

O SR. WAGNER ROSSI (BlocoIPMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
vota -não-o

O SR. ARLINDO VARGAS (PTB - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Tra
balhista Brasileiro recomenda o voto -não- e solicita
aos Srs. Deputados que venham ao plenário.
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Sr. Presidente, com a permissão de V. EX-, O SR. MARCELO DÉDA (BlocolPT - SE. Sem
aproveito a oportunidade para fazer um apelo aos revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco da
Srs. Deputados presentes nas diferentes dependên- Oposição está em obstrução.
cias da Casa no sentido de que acorram imediata- O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi-
mente ao plenário, por tratar-se de uma importante são do orador.) - Sr. Presidente, o' PPB encaminha
votação que vai definir a discussão e votação da Re- o voto -não-.
forma Administrativa, fundamental para a reforma do O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
Estado que desejamos fazer para o nosso País. revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB apela a

Reitero aos Srs. Deputados o apelo. O Partido todos os seus Parlamentares para que venham ime-
da Frente Liberal recomenda o voto -não-. diatamente ao plenário. O voto é -não-.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSDB - RJ. O SR. LUIZ MOREIRA - Sr. Presidente, peço
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSB a palavra pela ordem.
está em obstrução. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Presi- EX- a palavra.
dência solicita todos os Srs. Deputados que tomem O SR. LUIZ MOREIRA (PFl - BA. Sem revi-
seus lugares a fim de ter início a votação pelo siste- são do orador.) - Sr. Presidente, por engano votei
ma eletrônico. -sim-, mas meu voto é -não-o

Os S~. Deputados que se encontram nas ban- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está re-
cadas queiram registrar seus códigos de votação. gistrado, Deputado.

Srs. Deputados, queiram selecionar seus vo- O SR. MARCONI PERILLO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
EX- a palavra.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB orienta
a bancada para que vote -não-.

O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA (PFl - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, reitero
mais uma vez aos Srs. Deputados presentes nas di
ferentes dependências da Oasa que acorram ao ple
nário para que possamos decidir esta votação. Tra
ta-se de um requerimento para ver se votamos ou
não a reforma administrativa. Discutiremos hoje a re
forma administrativa, mas não será encerrada hoje a
discussão. Vamos discutir devidamente para que o
Plenário tome conhecimento do que é a verdadeira
reforma administrativa que desejamos fazer para
nosso País.

Portanto, faço um apelo aos Srs. Deputados
que acorram imediatamente ao plenário. O Partido
da Frente Liberal recomenda o voto -não-.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha
o voto -não-o

A SRA. JOANA DARC (BlocolPT - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PTIPDTIPCdoB encontra-se em obstrução.

A SRA. SIMARA ELLERY (BlocoIPMDB - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a lideran
ça do PMDB convoca os Srs. Deputados a virem ao
plenário, porque estamos em processo de votação.
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O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
-não-o

O SR. BENITO GAMA (PFL - BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do Go
verno recomenda o voto -não- e solicita aos Parla
mentares da base do Governo que venham ao ple
nário, porque esta votação não somente é importan
te, como reflete a presença dos Deputados no dia de
hoje na Câmara e nas votações.

O SR. BENITO GAMA (PFL - BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do Go
verno recomenda o voto -não- ao adiamento da dis
cussão.

O SR. WAGNER ROSSI (BlocoIPMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
vota -não-o

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB faz um
apelo a todos os seus pares para que venham ime
diatamente ao plenário. Estamos votando contra a
solicitação de adiamento de votação da reforma ad
ministrativa.

O voto do PSDB é -não-.

O SR. WAGNER ROSSI (BlocoIPMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
vota -não-o

O SR. SéRGIO AROUCA (PPS - RJ. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS vota -sim-.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha
o voto -não-o

O SR. WAGNER ROSSI (BlocoIPMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em defesa
do início da discussão da reforma administrativa, o
PMDB recomenda o voto -não-.

O SR. ARLINDO VARGAS (PTB - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB, Partido
Trabalhista Brasileiro, recomenda o voto -não- e
convoca os Srs. Deputados a virem ao Plenário para
votar -não-.

Deputados, porque o Casa para que acorram ao Plenário, a fim de que
possamos concluir a votação. Trata-se de votação
importante de um requerimento para saber se discu
timos ou não a reforma administrativa já aprovada
há dois meses na Comissão Especial.

Portanto, o Partido da Frente Liberal vota -não
ao requerimento, para que iniciemos hoje a discus
são da reforma administrativa.o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Presi

dência solicita aos Srs. Deputados que estiverem
nos gabinetes ou nos corredores que venham ao
plenário.

O SR. MARCONI PERILLO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
ExA a palavra.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
-não- e mais uma vez apela para os seus Parlamen
tares no sentido de que se dirijam imediatamente ao
plenário.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PRo
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB
vota -não-o

O SR. WAGNER ROSSI (BlocoIPMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Srs. Deputados do
PMDB, a Liderança recomenda o voto -não-.

O PMDB vota -não-o
O SR. ARLINDO VARGAS (PTB - RS. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB, Partido
Trabalhista Brasileiro, recomenda o voto -não-o

O PTB convida os Srs. Deputados a se faze
rem presentes e votarem -não-.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha
o voto -não-o

A SRA. JOANA DARC (BlocoIPT - MG. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o Bloco
PT/PDTIPCdoB está em obstrução.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
-não- ao adiamento proposto.

O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL,
Partido da Frente Liberal, recomenda o voto -não-.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
-não-o

O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL re
comenda o voto -não- e reitera o apelo aos Srs. De
putados presentes nas diferentes dependências da

Pedimos atenção aos Srs.
PMDB está votando -não-.

O SR. ARLINDO VARGAS (PTB - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Tra
balhista Brasileiro recomenda o voto -não- e solicita
aos Srs. Deputados que venham ao plenário votar
-não-o



O SR. WAGNER ROSSI (Bloco/PMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - O PMDB vota Mnão·, Sr.
Presidente.

O SR. BENITO GAMA (PFL - BA. Sem revi
são do orador.) - A Liderança do Governo recomen
da o voto ·não", Sr. Presidente.

O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
da Frente Liberal recomenda o voto "não· e reitera o
apelo aos Srs. Deputados para que acorram ao ple
nário, a fim de que possamos concluir esta votação.
O PFL vota ·não·.

O SR. MARCELO DÉDA (Bloco/PT - SE. Sem
revisão do orador) - Sr. Presidente, atingido o quo
rum, o Bloco recomenda aos seus Parlamentares o
voto Msim·. Convidamos os companheiros Parlamen
tares do Bloco a comparecerem ao plenário para vo
tar MsimM.

A SRA. SIMARA ELLERY (Bloco/PMDB - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, enquanto
isso, o PMDB continua recomendando o voto ·não· e
pede aos Srs. Deputados que tenham cuidado na
votação. O PMDB vota MnãoM.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, para não adiar a
discussão, o PPB encaminha o voto ·não".

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB reco
menda o voto ·não·.

O SR. ALDO REBELO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex-! a palavra.

O SR. ALDO REBELO (Bloco/PCdoB - SP.
Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, desejo cor
rigir meu voto. Era para votar "sim", mas terminei vo
tando MnãoM.

O SR. ROBERTO ROCHA (PSDB - MA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero retificar
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O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem discussão da reforma administrativa. Portanto, o
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota voto do Bloco PMDB/PSD/PSL é MnãoM.
MnãoM. O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi- revisão do orador.) - Sr. Presidente, repetindo, o
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha voto do PSDB é MnãoM.
o voto MnãoM. O SR. AGNELO QUEIROZ (Bloco/PCdoB -

O SR. WAGNER ROSSI (BlocoIPMDB - SP. DF. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB co PT/PDTIPCdoB continua em obstrução.
vota Mnão

M
. O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi-

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi- são do orador.) - O PPB encaminha o voto MnãoM,
são do orador.) - Sr. Presidente, para não adiar a para que não encerremos a discussão, Sr. Presiden-
votação, o PPB encaminha o voto MnãoM. te.

O SR. NELSON MARCHEZAN - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex.- a palavra.

O SR. NELSON MARCHEZAN (PSDB - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero que
V. Ex-! considere meu voto como Mnão·. Acho que,
por equívoco, votei ·sim·.

A SRA. MÁRCIA MARINHO (PSDB - MA.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, gostaria
de corrigir meu voto. Votei ·simM, mas meu voto é
·nãoM.

O SR. JARBAS LIMA (PPB - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, penitencio-me, mas co
meti um equívoco ao votar. Votei ·não·, mas meu
voto é ·sim".

O SR. OSCAR ANDRADE (BlocoIPMDB - RO.
Sem revisão do orador..) - Sr. Presidente, também
errei. Votei ·sim·, mas meu voto é ·não·. Por favor,
gostaria que V. Ex.- registrasse.

O SR. MARCONI PERILLO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex.- a palavra.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o voto do PSDB
é ·não·. A Deputada Márcia Marinho já corrigiu seu
voto. Ela votou ·sim", mas seu voto é ·não·.

O SR. WAGNER ROSSI (BlocoIPMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
vota Mnão·.

O SR. ARLINDO VARGAS (PTB - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB, Partido
Trabalhista Brasileiro, recomenda o voto ·não·

A SRA. SIMARA ELLERY (BlocoIPMDB - BA.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PMDB
recomenda o voto ·não·. Peço atenção aos Srs. De
putados, pois o PMDB recomenda o voto ·não·, exa
tamente contra a retirada de pauta e adiamento da
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meu voto. Votei -abstenção-, mas quero votar con- O SR. WAGNER ROSSI (Bloco/PMDB - SP.
tra. Meu voto é -não-o Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem recomenda o voto -não".
revisão do orador.) - Srs. Presidente, o PSDB reco- O SR. ARLINDO VARGAS (PTB - RS. Sem
menda o voto -não-. revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB reco-

O SR. SANDRO MABEL (Bloco/PMDB - GO. menda o voto -não-.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Lideran- O SR. SANDRO MABEL (Bloco/PMDB - GO.
ça do Govemo recomenda o voto -não-o Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Lideran-

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem ça do Govemo recomenda o voto -não-.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB infor- O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
ma aos Srs. Parlamentares que estão chegando que revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
estamos votando um requerimento de adiamento da -não-.
votação da reforma administrativa. O voto do PSDB O SR. CARLOS APOLlNÁRIO - Sr. Presiden-
é -não-o te, peço a palavra pela ordem.

O SR. SANDRO MABEL (BlocoIPMDB - GO.. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Lideran- Ex:I a palavra.
ça do Govemo recomenda o voto -não-o O SR. CARLOS APOLlNÁRIO (Bloéo/PMDB -

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do retificar o meu voto de -sim- para -não-.
PSDB informa aos Parlamentares que estão che- O SR. FRANCISCO HORTA (PFL - MG. Sem
gando agora que o voto do PSDB é -não-. revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero retificar o

O SR. WAGNER ROSSI (Bloco/PMDB - SP. meu voto de -sim- para -não-o
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB O SR. MARCONI PERILLO - Sr. Presidente,
recomenda o voto -não-, para que possamos iniciar peço a palavra pela ordem.
a discussão da reforma administrativa. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

O SR. ARLINDO VARGAS (PTB - RS. Sem ExA a palavra.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB reco- O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
menda o voto -não- e solicita aos Srs. Deputados revisão do orador.) Sr. Presidente, o voto do PSDB é
que se façam presentes no plenário para votar. -não- ao adiamento da discussão da reforma admi-

O SR. WOLNEY QUEIROZ (Bloco/PDT - PE. nistrativa.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o bloco de O SR. MARCELO DÉDA (Bloco/PT-SE. Sem
oposição vota -sim-. revisão do orador.) - Sr. Presidente, convido os

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL - PE. companheiros que se encontram em seus gabinetes
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido para comparecerem ao plenário e registrarem o voto
da Frente Liberal recomenda o voto -não-. -sim- para o adiamento de dez sessões da discus-

O SR. JOÃO ALMEIDA - Sr. Presidente, peço são dessa matéria.
a palavra pela ordem. O SR. ~NIO BACCI - Sr. Presidente, peço a

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce- palavra pela ordem.
do a palavra ao nobre Deputado João Almeida. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

O SR. JOÃO ALMEIDA (Bloco/PMDB - BA. ExA. a palavra.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero reti- O SR. ~NIO BACCI (Bloco/PDT-RS. Sem revi-
ficar meu voto porque me enganei na votação. Re- são do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de retificar
gistrei -sim-, mas o meu voto é -não-. meu voto. Por um lapso, votei abstenção, mas meu

O SR. SALVADOR ZIMBALDI- Sr. Presiden- voto é -sim-o
te, peço a palavra pela ordem. O SR. ARL1NDO VARGAS - Sr. Presidente,

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. peço a palavra pela ordem.
EX- a palavra. . O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

O SR. SALVADOR ZIMBALDI (PSDB - SP. EX- a palavra.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB O SR. ARLINDO VARGAS (PTB-RS. Sem re-
orienta os seus Deputados que chegam neste ins- visão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB recomen-
tante que o voto do PSDB é -não-. da o voto -não-.



O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A De
putada Esther Grossi, para efeitos administrativos,
vota "sim".

o SR. PAULO PAIM - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
ExA a palavra.

O SR. PAULO PAIM (BlocoIPT-RS. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, voto "sim".

O SR. DANILO DE CASTRO (PSDB-MG. Sem
revisão do orador) - Sr. Presidente, voto "não".

O SR. JOSÉ MAURfclO (Bloco/PDT-RJ. Sem
revisão do orador) - Sr. Presidente, voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Estou
apenas aguardando as retificações. Já vamos pro
clamar o resultado.

O SR. CANDINHO MATTOS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
ExA a palavra.

O SR. CANDINHO MATTOS (PSDB-RJ. Sem
revisão do orador) - Sr. Presidente, votei "sim", mas
desejava votar "não".

O SR. JORGE WILSON (PPB-RJ. Sem revisão
do orador) - Sr. Presidente, votei "não", e, infeliz
mente, estou vendo que ele não saiu na relação. Só
para efeitos administrativos, gostaria que constasse
da mesma.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Só para
constar em ata, e não para modificar o voto.

O SR. IVAN VALENTE - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
ExA a palavra.

O SR. IVAN VALENTE {BlocoIPT-SP. Sem revi
são do orador} - Sr. Presidente, registro o voto "sim".
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O SR. WAGNER ROSSI (BlocoIPMDB-SP. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Deputa-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB do Freire Júnior, seu voto será registrado, para efei-
vota "não". tos administrativos.

O SR. BENITO GAMA (PFL-BA. Sem revisão O SR. FREIRE JÚNIOR - Sr. Presidente, peço
do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do Gover- a palavra pela ordem.
no recomenda o voto "não". O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

O SR. WAGNER ROSSI (BlocoIPMDB-SP. ExA a palavra.
Sem "re_vi~ão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB O SR. FREIRE JÚNIOR (BlocoIPMDB-TO.
vota nao. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, eu disse o

O SR. MAURO LOPES - Sr. Presidente, peço voto "sim", mas é para constar o voto "não".
a palavra pela ordem. . A SRA. ESTHER GROSSI (Bloco/PT-RS. Sem

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. revisão da oradora.) - Sr. Presidente, quero registrar
ExA a palavra. o voto ·sim·.

O SR. MAURO LOPES (BlocoIPMDB-MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, houve um
engano. Votei ·sim", mas o meu voto é "não".

O SR. WAGNER ROSSI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
ExA a palavra.

O SR. WAGNER ROSSI (BlocoIPMDB-SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
vota "não".

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB-GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB reitera
o apelo aos Srs. Parlamentares para que se dirijam
ao plenário, reiterando o apelo ao voto "não" ao
adiamento.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou en
cerrar a votação.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB-GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
"não".

O SR. ARLINDO VARGAS (PTB-RS. sem re
visão do orador.) - O PTB recomenda o voto "não" e
solicita aos Srs. Deputados que venham ao plenário
para votarem "não".

O SR. WAGNER ROSSI (BlocoIPMDB-SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou en
cerrar a votação, depois que o Deputado Jaques
Wagner votar.

Esta encerrada a votação.
O SR. FREIRE JÚNIOR - Sr. Presidente, peço

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

ExA a palavra.
O SR. FREIRE JÚNIOR (BlocoIPMDB-TO.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero ape
nas registrar meu voto "sim".
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Ceará

Anibal Gomes - Bloco - PMDB - Não
Edson Queiroz - PPB - Não
Edson Silva - PSDB - Não
Firmo de Castro - PSDB - Não
Gonzaga Mota - Bloco - PMDB - Não
Inácio Arruda - Bloco - PCdoB - Sim
José Unhares - PPB - Não
José Pimentel- Bloco - PT - Sim
Raimundo Gomes de Matos - PSDB - Não
Roberto Pessoa - PFL - Não
Rommel Feijó - PSDB - Não
Ubiratan Aguiar - PSDB - Não
'Vicente Arruda - PSDB - Não.

Piauí

Ari Magalhães - PPB - Sim
B. Sá - PSDB - Não

Pará

Anivaldo Vale - PSDB - Não
Antonio Brasil- Bloco - PMDB - Sim
Gerson Peres - PPB - Não
Hilário Coimbra - PSDB - Sim
José Priante - Bloco - PMDB - Não
Mario Martins - Bloco - PMDB - Não
Paulo Rocha - Bloco - PT - Sim
Socorro Gomes - Bloco - PCdoB - Sim
Vic Pires Franco - PFL - Não

Amazonas

Alzira Ewerton - PSDB - Não
Arthur Virgilio - PSDB - Não
Átila Uns - PFL - Não
Cláudio Chaves - PFL - Não
Euler Ribeiro - PFL - Não

Roraima

Francisco Rodrigeus - PFL - Não
Luciano Castro - PSDB - Não
Luis Barbosa - PPB - Não
Roberio Araujo - PFL - Não
Salomão Cruz - PSDB - Não.

Amapá

Antonio Feijão - PSDB - Não
Eraldo Trindade - PPB - Não
Fatima Pelaes - PSDB - Não
Gervásio Oliveira - PSB - Sim
Murilo Pinheiro - PFL - Não
Raquel Capiberibe - PSB - Sim
Sergio Barcellos - PFL - Não
Valdenor Guedes - PPB - Não.

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O De- Luiz Fernando - PSDB - Não
putado Ivan Valente, para efeito administrativo, vota Paudemey Avelino - S/P - Não.

-sim-. Rondônia
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Presi- .. .

dência vai proclamar o resultado da votação: Eunpedes Miranda - Bloco - PDT - Sim
VOTARAM: Marinha Raupp - PS\?B - Não

SIM: 97 Moises Bennesby - PSDB - Não
NÃO: 289 Oscar Andrade - Bloco - PMDB - Sim
ABSTENÇÕES: 4 Silvernani Santos - PPB - Não.
TOTAL: 390 Acre

É rejeitado o requerimento de adiamento da Carlos Airton _ PPB _ Não
discussão da Proposta de Emenda à Constituição n2 Chicão Brígido _ Bloco _ PMDB _ Não

173195. Regina Uno - Bloco - PMDB - Não.
VOTARAM OS SEGUINTES SENHORES DE- T f

PUTADOS: ocan Ins
Antonio Jorge - PPB - Não
Darci Coelho - PPB - Não
Dolores Nunes - PPB - Não
João Ribeiro - PPB - Não
Paulo Mourão - PSDB - Não.

Maranhão

Antonio Joaquim Araíjo - PFL - Não
Costa Ferreira - PFL - Não
Jayme Santana - PSDB - Não
Magno Bacelar - PFL - Não
Marcia Marinho - PSDB - Sim
Nan Souza - Bloco - PSL - Não
Pedro Novais - Bloco - PMDB - Não
Roberto Rocha - PSDB - Abstenção
Sebastião Madeira - PSDB - Não.
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Ciro Nogueira - PFL - Não
Felipe Mendes - PPB - Não
Heráclito Fortes - PFL - Não
João Henrique - Bloco - PMDB - Não
Júlio César - PFL - Não
Mussa Demas - PFL - Não.

Rio Grande do Norte

Henrique Eduardo Alves - Bloco - PMDB - Não
Iberê Ferreira - PFL - Abstenção
João Faustino - PSDB - Não.

Paraíba

Adauto Pereira - PFL - Não
Álvaro Gaudêncio Neto - PFL - Não
Armando Abilio - Bloco - PMDB - Não
Enivaldo Ribeiro - PPB - Não
Gilvan Freire - Bloco - PMDB - Sim
Ivandro - Cunha Lima - Bloco - PMDB - Não
José Luiz Clerot - Bloco - PMDB - Não
Ricardo Rique - Bloco - PMDB - Não
Roberto Paulino - Bloco - PMDB - Sim.

Pernambuco

Femando Lyra - PSB - Sim
Gonzaga Patriota - PSB - Sim
Humberto Costa - Bloco - PT - Sim
Inocêncio Oliveira - PFL - Não
João Colaço - PSB - Sim
José Chaves - Bloco - PMDB - Não
José Jorge - PFL - Não
Luiz Piauhylino - PSDB - Não
Mendonça Filho - PFL - Não
Nilson Gibson - PSB - Sim
Osvaldo Coelho - PFL - Não
Pedro Correa - PPB - Não
Roberto Fontes - PFL - Não
Salatiel Carvalho - PPB - Não
Sergio Guerra - PSB - Sim
Silvio Pessoa - Bloco - PMDB - Não
Vicente André Gomes - PSB - Sim
Wolney Queiroz - Bloco - PDT - Não

Alagoas

Augusto Farias - PPB - Não
Benedito de Lira - PFL - Não
Ceci Cunha - PSDB - Não
Fernando Torres - PSDB - Não
José Thomaz Nonô - PSDB - Não

Moacyr Andrade - PPB - Sim
Olavo Calheiros - Bloco - PMDB - Não

Sergipe

Adelson Ribeiro - PSDB - Não
Carlos Magno - PFL - Não
José Teles - PPB - Não
Marcelo Déda - Bloco - PT - Sim
Pedro Valadares - PSB - Sim
Wilson Cunha - PFL - Não

Bahia

Aroldo Cedraz - PFL - Não
Benito Gama - PFL - Não
Claudio Cajado - PFL - Não
Colbert Martins - Bloco - PMDB - Não
Coriolano sales - Bloco - PDT - Sim
Domingos Leonelli - PSDB - Não
Eujácio Simões - PL - Não
Felix Mendonça - PTB - Não
Geddel Vieira Lima - Bloco - PMDB - Não
Haroldo Lima - Bloco - PCdoB - Sim
Jaime Femandes - PFL - Não
Jairo Azi - PFL - Não
Jairo Cameiro - PFL - Não
Jaques Wagner - Bloco - PT - Sim
João Almeida - Bloco - PMDB - Não
João Carlos Bacelar - PFL - Não
João Leão - PSDB - Não
Jonival Lucas - PFL - Não
José Carlos Aleluia - PFL - Não
José Lourenço - PFL - Não
José Rocha - PFL - Não
Leur Lomanto - PFL - Não
Luiss Eduardo - PFL - Não
Luiz Alberto - Bloco - PT - Sim
Luiz Braga - PFL - Não
Luiz Moreira - PFL - Sim
Manoel Castro - PFL - Não
Mario Negrornonte - PSDB - Não
Nestor Duarte - aloco - PMDB - Não
Pedro lrujo - Bloco - PMDB - Não
Roland Lavigne - PFL - Não
Sergio Cameiro - Bloco - PDT - Sim
Simara Ellery - Bloco - PMDB - Não
Ursicino Queiroz - PFL - Sim.

Minas Gerais

Ademir Lucas - PSDB - Não
Aecio Neves - PSDB - Não
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Antonio do Valle - Bloco - PMDB - Não Luiz Buaiz - PL - Não
Aracely de Paula - PFL - Não Luiz Durão - Bloco - PDT,- Não
Armando Costa - Bloco - PMDB - Não Marcus Vicente - PSDB - Não
Bonifácio de Andrada - PPB - Não Nilton Baiano - PPB - Não
Carlos Melles - PFL - Não Roberto Valadão - Bloco - PMDB - Não
Elias Murad - PSDB - Não Rio de Janeiro
Eliseu Resende - PFL - Não
Fernando Diniz - Bloco _ PMDB _ Não Alcione Athayde - PPB - Não
Francisco Horta - PFL _ Sim Aldir Cabral- PFL - Não
Genésio Bernardino - Bloco - PMDB - Não Alexandre Cardoso - PSB - Sim
Hugo Rodrigues da Cunha - PFL _ Não Alexandre Santos - PSDB - Não
Ibrahim Abi-Ackel- PPB - Abstenção Alvaro Valle - PL - Sim
Israel Pinheiro - PTB _ Não Arolde de Oliveira - PFL - Não
Jaime Martins - PFL _ Não Candinho Mattos - PSDB - Sim
Joana Dare - Bloco - PT - Sim Carlos Santana - Bloco - PT - Sim
João Fassarella - Bloco - PT - Sim Eurico Miranda - PPB - Não
José Rezende - PPB - Não Fernando Gabeira - PV - Sim
José Santana de Vasconcellos - PFL - Não Fernando Gonçalves - PTB - Não
Lael Varella - PFL - Não Flavio Palmier da Veiga - PSDB - Não
Leopoldo Bessone - PTB - Não Itamar 8erpa - PSDB - Não
Mareio Reinaldo Moreira - PPB - Não Jair Bolsonaro - PPB - Sim
Marcos Lima - Bloco - PMDB - Não Jandira Feghali - Bloco - PedoB - Sim
Maria Elvira - Bloco - PMDB - Não José Carlos Coutinho - PFL - Não
Mauro Lopes - Bloco - PMDB - Sim José Egydio - PL - Não
Nareio Rodrigues - PSDB - Não Laprovita Vieira - PPB - Não
Neif Jabur - PPB - Não Lima Netto - PFL -" Não
Nilmário Miranda - Bloco - PT - Abstenção Lindberg Farias - Bloco - PCdoB - Sim
Octavio Elisio - PSDB - Não Milton Temer - Bloco - PT - Não
Odelmo Leão - PPB - Não Miro Teixeira - Bloco - PDT - Não
Osmânio Pereira - PSDB - Não Moreira Franco -Bloco - PMDB - Não
Paulo Heslander - PTB - Não Noel de Oliveira - Bloco - PMDB - Sim
Philemon Rodrigues - PTB - Não Osmar Leitão - PPB - Não
Raul Belém - PFL - Não Paulo Feijó - PSDB - Não
Roberto Brant - PSDB - Não Roberto Campos - PPB - Não
Romel Anizio - PPB - Não Ronaldo Santos - PSDB - Não
Ronaldo Perim - Bloco - PMDB - Não Rubem Medina - PFL - Não
Sandra Starling - Bloco - PT - Sim Sérgio Arouca - PPS - Sim
Saraiva Felipe - Bloco - PMDB - Não Simão Sessim - - PSDB - Não
Sergio Naya - PPB - Não Vanessa Felippe - PSOB - Não
Silas Brasileiro - Bloco - PMDB - Não São Paulo
Tilden Santiago - Bloco - PT - Sim
Vittorio Medioli _ PSDB _ Não Adhemar de Barros Filho...., PPB - Não
Wagner do Nascimento _ PPB _ Não Alberto Goldman - Bloco - PMDB - Não
zaire Rezende _ Bloco _ PMDB _ Não Aldo Rebelo - Bloco - PedoB - Não

Alrnino Affonso - PSDB - Não
Espírito santo Aloysio Nunes Ferreira - Bloco - PMDB - Não

Adelson Salvador - Bloco - PMDB - Não Antonio Carlos Pannunzio - PSDB - Não
Etevalda Grassi de"Menezes - PTB - Não Arnaldo Faria de Sá - PPB - Sim
Feu Rosa - PSDB - Não Arnaldo Madeira - PSDB - Não
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Ary Kara - Bloco - PMOB - Não Welson Gasparini - PSOB - Não
Ayres da Cunha - PFL - Não Zulaiê Cobra - PSOB - Não
Carlos Apolinário - Bloco - PMOB - Sim Mato Grosso
Carlos Nelson - Bloco - PMOB - Não
Celso Russomanno _ PSOB _ Não Gilney Viana - Bloco - PT - Sim

Oswaldo Solar - PSOB - Não
Corauci SObrinho - PFL - Não Pedro Henry - PSOB - Não
Cunha Lima - PPB - Sim Rodrigues Palma - PTB - Não
Dalila Figueiredo - PSOB - Não Rogério Silva - PFL - Não
De Velasco - Bloco - PSO - Não Teté Bezerra - Bloco - PMOB - Não
Delfim Netto - PPB - Não Welinton Fagundes - PL - Sim
Ouilio Pisaneschi - PTB - Não
Edinho Araújo - Bloco - PMOB _ Não Distrito Federal
Eduardo Jorge - Bloco - PT - Sim Agnelo Queiroz - Bloco - PCdoB - Sim
Fausto Martello - PPB - Não Augusto Carvalho - PPS - Sim
Femando Zuppo - Bloco - POT - Sim Benedito Domingos - PPB ::... Sim
Franco Montoro - PSOB - Não Chico Vigilante - Bloco - PT - Sim
Hélio Bicudo - Bloco - PT - Sim Jofran Frejat - PPB - Sim
Jair Meneguelli - Bloco - PT - Sim Maria Laura - Bloco - PT - Sim'
João Mellão Neto - PFL - Não Osorio Adriano - PFL - Não
João Paulo - Bloco - PT - Sim Wigberto Tartuce - PPB - Não.
Jorge Tadeu Mudalen - PPB - Não Goiás
José Anibal- PSOB - Não Barbosa Neto - Bloco - PMOB - Não
José Augusto - Bloco - PT - Sim João Natal- Bloco - PMOB - Não
José Coimbra - PTB - Não Jovair Arantes - PSOB - Não
José de Abreu - PSOB - Não Lídia Quinan - Bloco - PMOB - Não
José Genorno - Bloco - PT - Sim Marconi Perilio - PSOB - Não
José Pinotti - Bloco - PMOB - Sim Maria Valadão - PFL - Não
Koyu lha - PSOB - Não Nair Xavier Lobo - Bloco - PMOB - Não
Lamartine Posella - PPB - Não Orcino Gonçalves - Bloco - PMOB - Não
Luiz Eduardo Greenhalgh - Bloco - PT - Sim Pedro Canedo - PL - Não
Luiz Gushiken - Bloco - PT,... Sim Pedro Wilson - Bloco - PT - Sim
Luiz Maximo - PSOB - Não Rubens Cosac - Bloco - PMOB - Não
Maluly Netto - PFL - Não Sandro Mabel- Bloco - PMOB - Não
Mauricio Najar - PFL - Não Zé Gomes da Rocha - Bloco - PSO - Sim
Michel Temer - Bloco - PMOB - Abstenção Mato Grosso do Sul

(Art. 17 § 12 do RICO)
Nelson Marchezelli _ PTB _ Não OUso Sperafico - Bloco - PMOB - Não
Pedro Yves - Bloco _ PMOB _ Não Flavio Derzi - PPB - Não
Ricardo Izar _ PPB _ Não Marçal Filho - Bloco - PMOB - Não
Robson Tuma - Bloco _ PSL _ Não Marilu Guimarães - PFL - Não
Salvador Zimbaldi _ PSDB _ Não Oscar Goldoni - Bloco - PMOB - Sim
Silvio Torres _ PSOB _ Não Saulo Queiroz - PFL - Não.

Teima de Souza - Bloco - PT - Sim Paraná
Tuga Angerami - PSDB - Sim Affonso Camargo - PFL - Não
Ushitaro Kamia - PPB - Não Alexandre Ceranto - PFL - Não
Vadão Gomes - PPB - Não Antônio Ueno - PFL - Não
Valdemar Costa Neto - PL - Sim Basilio Villani - PSOB - Não
Wagner Rossi - Bloco - PMOB - Não Chico da Princesa - PTB - Não
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Dilceu Sperafico - PPB - Não Ivo Mainardi - Bloco - PMDB - Não
Djalrna de Almeida César - Bloco - PMDB - Não Jair Soares - PFL - Sim
Fernando Ribas Carli - Bloco - PDT - Sim Jarbas Lima - PPB - Não
Flávio Ams - PSDB - Sim Luiz Mainardi - Bloco - PT - Sim
José Borba - PTB - Não Matheus Schmidt - Bloco - PDT - Sim
José Janene - PPB - Não Miguel Rossetto - Bloco - PT - Sim
Luciano Pizzatto - PFL - Não Nelson Marchezan - PSDB - Sim
Luiz Cartos Hauly - PSDB - Não Odacir Klein - Bloco - PMDB - Não
Mauricio Requião - Bloco - PMDB - Sim Osvaldo Biolchi - PTB - Sim
Max Rosenmann - Bloco - PMDB - Sim Paulo Ritzel- Bloco - PMDB - Sim
Moacir Micheletto - Bloco - PMDB - Não Renan Kurtz - Bloco - PDT - Sim
Nedson Micheleti - Bloco - PT - Sim Valdeci Oliveira - Bloco - PT - Sim
Nelson Meurer - PPB - Não Waldomiro Fioravante - Bloco - PT - Sim
Odilio Balbinotti - PSDB - Não Wilson Cignachi - Bloco - PMDB - Não
Padre Roque - Bloco - PT - Sim Veda Crusius - PSDB - Não.

Paulo Bemardo - Bloco - PT - Sim O SR. ROBERTO JEFFERSON - Sr. Presi-
Paulo Cordeiro - PTB - Não dente, peço a palavra pela ordem.
Renato Johnsson - PSOB - Não O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ricardo Barros - PPB - Não ExA a palavra.
Ricardo Gomyde -aloco - PCdoB - Não O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ.
Valdomiro Meger - PFL - Não. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, estou

santa Catarina constatando no painel que meu voto não apareceu.
Para efeito de registro, voto -não-.

Dejandir Dalpasquale - Bloco - PMDB - Não O SR. VALMIR ROCHA (PFL - GO. Sem revi-
Décio Knop - Bloco - PDT - Sim são do orador.) - Sr. Presidente, registro meu voto
Edinho Bez - Bloco...; PMDB - Não -não- na votação anterior, para que conste em Ata.
Edison Andrino - Bloco - PMDB - Sim O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em dis-
Hugo Biehl- PPB - Não cussão.
João Pizzolatti - PPB - Não ConcMo a palavra, para falar contrariamente,
José Carlos Vieira - PFL - Não ao Deputado Agnelo Queiroz.
Mário Cavallazzi - PPB - Não O SR. AGNELO QUEIROZ (BlocoIPCdoB-
Milton Mendes - Bloco - PT - Sim DF. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, Sras. e
Paulo Gouvea - PFL - Não Srs. Deputados, a primeira pergunta a fazer, ao dis-
Raimundo Colombo - PFL - Não cutinnos essa proposta de reforma administrativa, é:
Serafim Venzon - Bloco - PDT - Sim qual o objetivo dessa reforma? Garantir a govemabi-
V Id" Col tto - BI _ PMDB _ Não Iidade? Melho~ar os serviços públ~s? Reest~urar

a ..r a. oco . o controle SOCIal? Dar transparêncIa aos servIÇOs?
Vâmo dos Santos - Bloco - PT - SIm. Promover cursos de profissionalização? A resposta,

Rio Grande do Sul Sr. Presidente, infelizmente, não é essa. A resposta

Adroaldo Streck - PSDB - Não é justamente o contrário.
Airton Dipp - Bloco _ PDT _ Sim Essa é uma contra-reforma do Estado, é ape-
Art" d V _ PTB _ N- nas um ajuste para adaptar nossa Carta ao Estado,

In o a~as ao. à cartilha do neoliberalismo. Vê-se claramente que a
Carlos.CardInal :- Bloco - PDT - SIm _ reforma está montada com o objetivo de desmontar
Darcfslo Perondl - Bloco - PMDB - Nao o Estado brasileiro, sacrificando, sobretudo o lado
Eliseu Padilha - Bloco - PMDB - Não social e transformando nosso Estado em instrumen-
Enio Bacci - Bloco - PDT - Abstenção to de proteção das elites.
Ezidio Pinheiro - PSDB - Não Por isso, Sr. Presidente, a argumentação que
Fetter Júnior - PPB - Não se utiliza para justifICar essa reforma é sustentada,
Germano Rigotto - Bloco - PMDB - Não na verdade, em nome do enxugamento do Estado e
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do combate ao déficit público. Querem \iriar um Es- Sr. Presidente, para finalizar quero dizer que o
tado mínimo para os trabalhadores e um Estado for- Ministro das Finanças do Governo de Margaret That-
te, enxuto e perverso para atender aos interesses cher, um insuspeito neoliberal. afirmou que o Estado
das elites. sobretudo das elites financeiras. Melhor é responsável pela escolaridade e pelas políticas so-
exemplo tivemos agora. no último socorro aos ban- ciais compensatórias. Ele esteve em São Paulo. em
coso O Sr. Fernando Henrique Cardoso quer um Es- 1997. e disse que nem o desmonte do bem-estar
tado para socorrer o sistema financeiro - são 20 bi- social inglês. promovido pelo governo conservador.
Ihões de reais para socorrer meia dúzia de bancos; teve coragem de aprovar propostas como essa que
15 milhões só para socorrer o Nacional. o Econômi- estão tentando aprovar no Brasil.
co e o Bamerindus. Esse é o Estado que querem. Por isso, defendemos a rejeição dessa proposta.
não é o Estado para atender às necessidades da po-
pulação. Nele já estão sucateados os serviços de O SR. EXPEDITO JUNIOR - Sr. Presidente.
saúde. educação saneamento básico. moradia, es- peço a palavra pela ordem.
porte cultura. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

Esta reforma está calcada na premissa de que ExA a palavra.
o servidor público e o gasto com o pessoal são os O SR. EXPEDITO JUNIOR (PL - RO. Sem re-
responsáveis por toda as mazelas do Estado brasi- visão do orador) - Sr. Presidente. para efeito admi-
leiro. Isto é verdadeiramente falso. nistrativo, na votação anterior o meu voto é "não".

Cito. agora alguns números do Governo para O SR. PAULO BORNHAUSEN (PFL - SC.
mostrar quem é o responsável pela falência do Esta- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. na vota-
do. A execução financeira do Tesouro Nacional mos- ção anterior o meu voto é "não".
tra claramente que as despesas com o pessoal e en- O SR. JÚLIO REDECKER - (PPB - RS. Sem
cargos sociais estavam estabilizadas no penodo de revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação an-
1991 a 1996. Representavam, em 1991, 37,2% do terior o meu voto é "não".
dispêndio; em 1996, 39%. Por outro lado, o paga- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce-
mento efetuado com encargos da dívida externa e do a palavra ao Deputado José Lourenço para falar
juros saltaram em 1991. de 2.5% para, em 1996. a favor. na discussão da matéria.
atingir o patamar de 15,8%. Portanto o buraco nas O SR. JOSÉ MACHADO - Sr. Presidente.
contas públicas se deve aos gastos com a dívida peço a palavra pela ordem.
imobiliária e não com o pessoal do Serviço Público.
Segundo dados oficiais. a dívida cresceu 8.8% do O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Depu-
PIB. em dezembro de 1994 para 18.1% do PIB em tado José Lourenço acabo de conceder a palavra
final de 1996. agora ao Deputado José Lourenço. Peço a V. Ex!!

que aguarde a manifestação de S. ExA para. em se-
Portanto, essa alegação não se justifica. O que guida, fazer a sua. "

querem. na verdade. é enxugar o Estado demitindo
servidores e abrindo mão de suas responsabilidades O SR. JOSÉ MACHADO - Obrigado, Sr. Pre-
nas áreas de saúde. educação e segurança. sidente.

Antes. privatizavam dizendo que era preciso O SR. JOSÉ LOURENÇO (PFL - BA. Sem re-
para o Estado cuidar das áreas essenciais. Hoje. visão do orador.) - Sr. Presidente. Srs. Deputados
não se fala mais nisso. porque se vai abrir mão in- no dia 22 de setembro de 1988, eu então Líder do
clusive da saúde e da educação. entregando-as ao PFL procurei desta tribuna o discurso que passo a

citar:setor privado. Num País de uma exclusão tão gran-
de como o nosso. já se dá acesso direito a essas Sr. Presidente, Srs. Constituintes. passados 19
áreas. assim é que não passará a existir de fato. meses e alguns dias. o Congresso constituinte cum-
porque será necessário pagar para ter acesso à saú- pre a sua tarefa votando. no dia de hoje o texto final
de e à educação. Com esse nível de desigualdade. da nova Constituição, que é o de gerir os destinos
se o Estado não pode mais gerir políticas públicas da Nação ao longo dos próximos anos.
como saúde, educação. segurança, isso estará na Chegou-se ao fim com a votação do texto final.
mão da área privada. Essa proposta na verdade. Logo foi. por vezes penoso. o exercício que fizemos.
quer entregar ao setor privado, a organizações so- todos os representantes legítimos do povo brasileiro
ciais. por intermédio de contrato de gestão áreas es- de repassar o País adequando a ordem jurídica e
senciais de obrigação do Estado brasileiro. institucional aos anseios de uma sociedade comple-
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xa marcada por desigualdades extlemas e em cons- viabilizar o País, e aqueles que deveriam ter com-
tantes evolução como essa sociedade brasileira. promisso como autoridade, os partidos de Oposição,

Pediria um pouquinho de atenção aos meus os partidos que dizem ser intérpretes maiores do
ilustres colegas, porque este discurso foi proferido povo brasileiro, negam. Eles têm um compromisso
de improviso há dez anos desta tribuna e o consegui permanente com o que de mais arcaico, mais velho
por intermédio da Taquigrafia. e atrasado existe neste País. Não querem ver a evo-

Nossa posição, de então é por demais conheci- lução do Brasil. Não querem ver o crescimento da
da. Não ignoramos, ao contrário, aplaudimos o Nação, porque eles sabem que a Nação evoluindo
quanto avançamos em termos de assegurar ao Es- as condições de vida do nosso povo melhorando,
tado democrático um equilíbrio de forças entre os acaba o discurso e, acabando o discurso, acaba o
três Poderes, capaz de garantir direitos e liberdades voto.
individuais as mais amplas e generosas. o voto das Oposições é o voto da miséria, é o

É imperioso, porém, reconhecer que muitos voto daqueles que ainda não conseguiram ser incor-
dos dispositivos da Constituição de 1988, nos títulos porados ou participar da riqueza nacional. Então, es-
"Da Ordem Social" e "Da Ordem Econômica e Fi- ses eleitores têm que ser mantidos a qualquer custo,
nanceira", nossa sensibilidade política identifica têm que ser mantidos com o at~o do País, inviabili-
como de difícil aplicação e até mesmo prejudiciais zando o País.
ao desenvolvimento do País. Mas garanto a V. E~, Sr. Presidente, e aos

E o amplo e democrático debate nacional que meus ilustres pares que iremos viabilizar o País con-
a Constituição já suscita está se encarregando de tra a vontade deles, contra o passado a que eles es-
mostrar um pouco de tudo isso. Srs. Deputados, na tão vinculados, amarrados. Estão entricheirados
área social estamos aprovando uma Constituição de neste passado de atraso mental.
direitos, quase nunca de deveres, influenciada por Nós vamos mudar a Constituição para viabili-
uma lógica corporativista que pretendeu transformar zar o País. Vamos ter com o crescimento econômi-
em preceitos constitucionais interesses específicos e co, com os investimentos sem inflação, um País
particularizados em detrimento dos interesses maio- onde os brasileiros vão reconhecer aqueles que de-
res da Nação. fendem a modernidade e aqueles que permanecem

Reconhecer tal coisa não significa assumir amarrados ao passado.
uma atitude conservadora - dizia eu, então, lideran-
do a bancada do PFL na Constituinte, desta tribuna. Era o que tinha a dizer.
Ou fazer ouvidos de mercador aos reclamos com- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce-
preensíveis, que nos apontam para a necessidade do a palavra ao nobre Deputado José Machado para
de ampliar os direitos sociais. uma Comunicação de Liderança Parlamentar, pelo

No momento, porém, a questão que se coloca Bloco PTIPDTIPCdoB.
é outra, é em que medida o País terá condições de O SR. JOSÉ MACHADO (BlocolPT - SP.
arcar esses direitos em face da realidade social Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden-
atualmente existente. É preciso compreender que, te, quero manifestar, oficialmente, em nome do BIo-
se por um lado, as medidas vão ao encontro de uma co, a profunda consternação com que nós e toda a
fração expressiva da população, por outro, deve ge- opinião pública brasileira recebemos a demonstra-
rar um custo adicional ainda não dimensionado mas ção de selvageria da Polícia Militar de São Paulo.
previsível para o conjunto da sociedade. Através das imagens da TV Globo, ficou patente a

Vejam, Sr. Presidente, Srs. Deputados, há qua- violência, a desordem do Comando da Polícia Militar
se dez anos nós prevíamos que a Constituição que de São Paulo, que não consegue administrar, geren-
votamos iria inviabilizar o País. O Estado perdeu a ciar, manter uma linha correta, adequada, de respei-
capacidade de investimento na saúde, na seguran- to à cidadania, como ficou demostrado neste episó-
ça, na educação, em todos os setores que lhes são dio que tomou conta do nosso País e já foi ampla-
pertinentes. As estradas estão abandonadas. mente discutido nesta Casa.

Enquanto isso, aposentamos brasileiros aos 45 Estivemos, juntamente com os Deputados Nei-
anos de idade. Enquanto isso, o Estado é pródigo . va Moreira e Sérgio Miranda, em reunião com o Pre-
em muitos setores que não deveria sê-lo. Enquanto sidente do Senado Federal, Senador Antonio Carlos
isso, o Presidente da República manda para esta Magalhães, que assumiu conosco o compromisso de
Casa um projeto de alteração constitucional para colocar em regime de urgência projeto de lei do De-



Abril de 1997 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 2 08367

putado Hélio Bicudo, que submete à Justiça Comum demos o concurso público como forma de democrati-
questões criminais afetas à Polícia Militar. zar o acesso do cidadão ao cargo público. Defende-

Estamos muito preocupados com o assunto, mos o concurso público como a forma legal e impes-
mesmo porque o Governador Mário Covas abriu in- soai de permitir o acesso à ocupação de um cargo
quérito para apurar um fato público e notório, fato público. Extinguir o concurso público como única for-
que já veio ao conhecimento da Nação com toda a ma de entrada na Administração Pública é destruir
sua crueldade. A Comissão de Direitos Humanos se um dos instrumentos democráticos de acesso a ela.
reuniu hoje para apreciar essa problemática. Não mais Defendemos o Regime Jurídico Único como
podemos tomar este episódio corno um caso comum, forma de estabelecer as relações entre o Estado e o
que acontece corriqueiramente em nosso País. servidor público. Defendemos a estabilidade como o

Informo à Casa também que já me comuniquei instrumento legal capaz de garantir a impessoalida-
com V. ExJl, Sr. Presidente Michel Temer, que foi de, a continuidade da Administração Pública e a
muito receptivo à idéia de tratarmos essa questão prestação de serviços públicos eficientes. Defende-
com a maior prioridade, com a maior dedicação, a mos planos de carreira porque queremos o serviço
fim de que o assunto seja cabalmente resolvido e fi- público profissionalizado e à altura da prestação de
nalmente possamos ingressar numa nova era em serviços ao público. Defendemos também o controle
que a polícia possa ser efetivamente controlada pela social sobre os serviços públicos e, entre outros pontos,
sociedade. defendemos ainda a paridade entre ativos e inativos.

A situação é muito constrangedora para nós, Esses mecanismos que a nosso ver são funda-
Deputados, que temos a esse respeito um conjunto mentais para garantir a legalidade e a impessoalida-
de medidas e projetos em tramitação na Casa, maté- de da Administração Pública sequer foram exprimen-
rias que precisam ter um curso mais rápido, um ritual tados plenamente na Constituição de 1988. E isso
sumário de forma a podermos finalmente chegar a não ocorreu porque desde o momento em que os
uma conclusão, a um desfecho que coloque essa Constituintes deram esse importante passo para ex-
questão finalmente sob o controle da sociedade. tinguir o fisiologismo e o empreguismo, via benes-

Portanto, Sr. Presidente, quero reiterar o apelo ses e apadrinhamentos existentes na ocasião, hou-
a V. ExJl a fim de que tenhamos uma reunião do Co- ve um embate central das elites deste País no senti-
légio de líderes para apreciar essa questão e dar- do de modificar os instrumentos que podem aper-
mos um tratamento prioritário a esse problema que feiçoar a relação do Estado com a sociedade e a
afeta profundamente esta Casa. Sob o nosso crivo prestação de serviços públicos.
está a tramitação de projetos que podem finalmente Fizemos propostas na Comissão Especial com
dar conta deste assunto. relação a todos esses pontos, inclusive no sentido

Faço esta solicitação, em nome do Bloco, na de aperfeiçoá-los. A emenda global apresentada
certeza de que V. ExJl, como jurista que é, como Pre- pelos representantes do PT àquela Comissão de-
sidente da Casa, comprometido com a sua democra- fende o estabelecimento de um teto - como temos
tização e com o normal funcionamento das instituiçõ- exigido historicamente - por sinal, menor do que o
es brasileiras, estará ao nosso lado para darmos um proposto no projeto do Relator Moreira Franco.
tratamento adequado à matéria. Defendemos o estabelecimento de um teto - repito

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Dando - já desde aquele momento e achamos inclusive
prosseguimento às discussões para falar contra a que seria desnecessária uma nova legislação para
proposta, tem a palavra a nobre Deputada Maria definir mecanismos legais, uma vez que eles já
Laura. existem e que se colocados em prática, impedi-

A SRA. MARIA LAURA (BlocolPT - DF. Sem riam o absurdo dos (!.Itos salários denunciados
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. pela própria opinião pública.
Deputados o Partido dos Trabalhadores vota contra Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, além
a proposta de reforma administrativa apresentada da quebra desses instrumentos fundamentais, corno o
pelo Ministro Bresser e contra o relatório substitutivo concurso público, ao qual já me referi, existe a inclusão
original do Deputado Moreira Franco. de uma figura que será perniciosa para Administração

Manifestamos nosso voto contra, Sr. Presiden- Pública: o contrato de gestão, através do qual se tenta,
te, Sras. e Srs. Deputados, exatamente porque de- entre outras coisas, fazer com que a sociedade não te-
fendemos o concurso público como a única forma e nha controle sobre o dinheiro gasto por entidade que
a única porta de entrada no serviço público. Defen- estabelecerem o contrato de gestão.
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Além disso mediante contrato de gestão, tere- de ao cidadão usuário, que, em última análise, deve
mos uma porta escancarada para admissão de ser- ser o grande beneficiário do Estado e do serviço pú-
vidores públicos sem concurso e via emprego públi- blico brasileiro. O contribuinte, portanto, será o gran-
co, por meio da CLT, experiência que já vivemos an- de beneficiado pela reforma administrativa, mas al-
tes da Constituição de 1988, quando mais de 80% guns de seus pontos merecem destaque.
dos servidores públicos eram celetistas ou tabelis- O primeiro deles, a meu ver, é a nova política
tas, criando verdadeiro caos de diferenças na Admi- de salários. Com a criação do teto, a remuneração e
nistração Pública, tanto em relação a salários como os subsídios dos ocupantes de cargos, funções e
a direitos e benefícios. empregos públicos dos membros de qualquer dos

Não podemos admitir rnais este retrocesso no Poderes, da União, dos Estados, do Distrito Federal
trato da Administração Pública. O que se está apre- e dos Municípios, dos detentores de mandato eleti-
sentando à sociedade brasileira é falácia, mentira. vo, assim como os proventos, pensões ou outra es-
Este Governo diz que a reforma administrativa visa pécie remuneratória, incluídas as vantagens pes-
gerar serviços públicos eficientes e de qualidade. soais ou de quaisquer outra natureza, não poderão
Ora qualquer Governo comprometido com a qualida- exceder o subsídio mensal dos Ministros do Supre-
de e a eficiência do serviço público não pode que- mo Tribunal Federal, ou seja, o que se prevê é um
brar a estabilidade do servidor, requisito fundamental teto de 10.800 reais, com o que praticamente todos
para a profissionalização e a impessoalidade na re- os Deputados do PSDB concordam e, em especial,
lação do Est~do com os servidores. este Parlamentar.

Portanto o combate daqueles que repre- É importante destacar - e minha posição pes-
sentam o PT na Comissão Especial foi no sentido soai é contrária ao subteto, em que pese estar
de estabelecer mecanismos que aperfeiçoassem a apoiando o teto e achar que é uma solução para o
Administração Pública, que garantissem o controle acúmulo de aposentadorias com salários - que a
social sobre o serviço público e os recursos do questão do subteto também é fundamental para que
povo, que foram utilizados pelos governantes. No Governadores e Prefeitos não venham a abusar da-
entanto, foi em vão nosso embate. Agora temos ab- queles que estão jurisdicionados aos Estados e Mu-
soluta certeza de que as experiências que estamos nicípios.
desenvolvendo de controle social sobre o uso dos Dessa forma, não apoio o subteto, ficando o
recursos públicos e a Administração Pública são se- teto salarial como política remuneratória para os ser-
mentes que esperamos frutifiquem no País, para vidores dos Estados, União, Municípios e Distrito Fe-
mostrar a todos os que desejam escancarar cada deral.
vez mais as portas do Estado brasileiro e da admi- Deve-se frisar que, na nova P'?lítica de salários,
nistração aos interesses privados, a terceirização e o o acúmulo de cargos é vedado, com exceção de
desmonte do serviço público que é possível adminis- dois cargos de professor, de um cargo de professor
trar o Estado com seriedade, moralidade e, acima de e outro de técnico ou científico e a de dois cargos
tudo, respeito ao cidadão. privativos de médico.

Por isso, o Partido dos Trabalhadores vota Sr. Presidente, com a nova reforma também
contra a proposta apresentada porque entende que acaba a isonomia, que não chegou a ser colocada
ela não propicia absolutamente nenhum avanço da em prática em quase nenhum Estado ou Município
Administração Pública. Pelo contrário, é um retro- do Brasil.
cesso em relação ao que duramente conquistamos Outra questão que se define é a estabilidade,
durante o processo da Constituinte, que significaria, que objetiva premiar o usuário do serviço público. Na
se aplicado, a possibilidade de democratização no verdade, o que se pretende é ampliar a estabilidade
serviço público. (Palmas.) de dois para cinco anos e, assim, o Estado terá con-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para fa- diçóes de avaliar melhor o desempenho de seus ser-
Iar a favor, concedo a palavra ao Deputado Marconi vidores. Além do mais, a nova proposta de estabili-
Perillo. dade também vai permitir que a Lei Rita Camata

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem possa ser definitivamente cumprida.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, SrIs e Srs. De- Sr. Presidente, também estarão sendo criados
putados, o objetivo original da reforma administrativa alguns critérios para que se possa demitir no serviço
proposta pelo Governo Federal é colocar o Estado público: em virtude de sentença judicial transitada
em condições ideais de prestar serviços de qualida- em julgado, mediante processo administrativo em
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que seja assegurada ampla defesa ao servidor e in- blico, dedicado e inspirado na defesa do ensino pú-
suficiência de desempenho através de avaliação pe- blico do nosso País.
riódica, sistemática, extremamente responsável. Faço, portanto, essa homenagem para abrir
Nesse caso, estaremos premiando os servidores minha participação no debate em tomo da questão
verdadeiramente competentes. da reforma administrativa. O que quer o Estado bra-

Além disso, em caso de serem ultrapassados sileiro? Exatamente que valores como Ricardo Oriá
os 60% previstos pela Lei Rita Camata, algumas me- e tantos outros pesquisadores, cientistas, técnicos
didas serão tomadas. Uma delas é a redução - no da administração pública, federal, estadual ou muni-
mínimo 20% - das despesas com cargos em comis- cipal, não tenham mais oportunidade na máquina
são e funções de confiança existentes em cada Po- pública brasileira. Querem transformar a máquina
der. Depois, a demissão dos servidores não estáveis pública numa máquina da negociata, do negócio fá-
e, por fim, do servidor estável, desde que não exerça cil, da mamata, como fizeram e estão fazendo com o
de forma suficiente suas funções como servidor pú- sistema financeiro.
blico. O Govemo está tentando eliminar a capacida-

É preciso destacar que essa reforma adminis- de de o Estado brasileiro pres!ar,serviço de qualida-
trativa mantém a investidura em cargo ou emprego de. Ora, querem dizer que esta reforma administrati-
público através de concurso público. A requisição do va, proposta no papel pelo Deputado Moreira Franco
servidor será apenas aceita em caso de remunera- e pelo Governo, vai melhorar o serviço público.
ção integralmente paga pelo órgão ou entidade req- Onde, membros do Executivo, Sr. Ministro da Admi-
uisitante, o que é importante. nistração, vai melhorar o serviço público? Digam um

Outros pontos relevantes estão sendo defini- lugar desse Estado? Em alguma Prefeitura?
dos, dentre os quais a lei de defesa do usuário de Ora, já se falou aqui sobre o Fundo de Estabili-
serviços públicos, que deve ser elaborada pelo Con- zação Fiscal - o Governo não teve mais como cha-
gresso Nacional dentro de 120 dias da promulgação má-lo de Fundo Social de Emergência e teve de as-
da emenda constitucional. O Governo, a União, os sumir seu próprio nome -, que retira recursos dos
Estados e o Distrito Federal manterão escolas de Estados e Municípios. De forma encabrestada, os
Governo para a formação e o aperfeiçoamento dos Estados e Municípios aceitarem docilmente, não ti-
servidores públicos, constituindo-se a participação veram coragem de reagir à altura. Em qual Município
nos cursos um dos requisitos para a promoção em do País vai melhorar a administração? Ao contrário,
carreira. quebrando-se a estabilidade dos servidores públi-

Está sendo discutido, ainda, o estatuto das em- cos, vamos ter o retomo daquilo que Darcy Ribeiro
presas públicas com relação à questão de licitação e chamava de compadrio formado pelo Estado brasi-
das dívidas públicas. Outro tema relevante é o dos !eiro.Vamos formar novamente o Estado contratador
contratos degestão.' dos cabos eleitorais, o Estado contratador dos ho-

Sr. Presidente, para concluir, quero apenas di- mens que fazem as campanhas de Govemadores e
zer que o Brasil inteiro espera de nós, Parlamenta- Prefeitos. Isso é o que vai acontecer com a quebra
ras, a aprovação imediata da reforma administrativa. da estabilidade, e nada de melhoria do serviço públi-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce- co. Se houver quebra da estabilidade, de imediato,
do a palavra ao Deputado Inácio Arruda, para falar abre-se o espaço para que o acesso ao serviço pú-
contra. blico seja feito de acordo com a conveniência do go-

O SR. INÁCIO ARRUDA (BlocoIPCdoB - CE. vernante de plantão lá no Município, lá no Estado ou
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srfs e Srs. mesmo na União.
Deputados, apesar do paradoxo, considero oportuno Qual é o tipo de acesso de que essa elite eco-
o momento para prestar, durante os debates da re- nômica brasileira, essa turma do PROER, essa tur-
forma administrativa, uma homenagem ao Sr. Ricar- ma dos precatórios' gosta? Qual o tipo de negócio
do Oriá, professor da Universidade Federal do Ceará que eles gostam de fazer para que se tenha acesso
e Assessor Legislativo da Câmara dos Deputados. ao serviço público? Por acaso, é algo de seriedade?

Esse cidadão é funcionário público e acaba de Não. Nunca foi essa a marca da elite brasileira. Ao
ser premiado pelo Ministério da Educação, que con- contrário, a sua marca é a de contratar aqueles que
siderou seu livro Fortaleza, a criança e a cidade dão tapinhas nas costas dos governantes, aqueles
uma das melhores publicações para o ensino funda- que financiam as campanhas..Vão mandar o serviço
mental. É exatamente da lavra de um funcionário pú- público para as prestadoras de serviço, que não pa-
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gam INSS, que sonegam, que ludibriam não só o di- rlÔmica para servir seus componentes, as pessoas
rigente público, mas a sociedade brasileira. que o formam, que o constituem.

Acabar com o Regime Jurídico Único é liquidar Esta reforma, desde o começo, preocupa-se
com uma conquista histórica. Isso é que é conquista muito com a economia de Estado, mas não se preo-
histórica para o serviço público do nosso País. Que- cupa com a economia doméstica dos componentes
rem acabar com o Regime Jurídico Único, com o do Estado, e nesta economia está inserida uma
acesso ao serviço público mediante concurso e com gama de cidadãos, funcionários públicos que põem
a estabilidade dos servidores públicos. E vêm falar a máquina para trabalhar.
que vão enxugar a máquina pública. As regras que regem os direitos e o rnecanis-

Fizemos um exame detalhado dos gastos do mo de trabalho dos servidores são praticamente a
Governo Federal com a máquina pública, dos gastos essência da reforma administrativa. Não sentimos,
com os servidores públicos e com os encargos da . nesta reforma, uma preocupação quanto à reforma
dívida pública. Os números são escandalosos, Sr. do Estado propriamente dito, com as atribuições se-
Presidente. Houve um salto monumental nos paga- paradas dos Municípios, dos Estados e da União,
mentos efetuados na qualidade de encargos da dfvi- cada um cumprindo suas obrigações dentro dos Iimi-
da, especialmente em juros. Em 1991, somaram 2,5 tes estabelecidos em lei, para que, harmonicamente,
no total das despesas; em 1996, 15,8. É aqui que possam estabelecer um convívio socioeconOmico
está o buraco. E mesmo demitindo em massa os sem violações de direitos. O que vemos é o funcio-
servidores, jamais seria tapado esse buraco, jamais nalismo público focalizado, como se fosse o respon-
conseguiriam pagar essa dívida ou conseguiriam es- sável exclusivo por todas as dificuldades do Estado,
tabilizar a máquina pública. quando não é.

Sr. Presidente, SrIs e Srs. Deputados, concluo O Governo pretende extinguir a estabilidade.
essa minha breve intervenção, porque o debate aqui Concordamos em parte com o Govemo. Concorda-
é curto mesmo, que é para os Deputados poderem mos, por exemplo, com a parte da -insuficiência de
votar meio encabrestados, sem saber o que estão desempenho-, que é subjetiva, mas está subordina-
fazendo. Amanhã, posta em votação esta matéria, da a uma lei com julgamento judiciário posterior,
poderemos dizer, numa linguagem bem popular: vol- mas não concordamos com o Governo quando iose-
ta literalmente a esculhambação generalizada da re, no art. 41, inciso IV, o desligamento de estáveis
máquina pública do Estado brasileiro. Essa é a pála- por excesso de quadros.
vra justa para dizer o que estão fazendo com o servi- Isso signifICaria dar a vários governantes um
ço público, através da reforma administrativa. cheque em branco para fazerem b que quiserem

.Não podemos aceitar que aquilo que conquis- com os servidores estáveis. Alguns poderiam dizer
tamos com duras lutas para melhorar a qualidade do que há. uma regra estabelecendo uma seqüência,
serviço, o empenho e o desempenho da máquina primeiro 20% dos funcionários contratados, depois
pública seja liquidado com uma só tacada, para que 40%, como se a Constituição fosse uma escada de
apenas o Congresso sirva, de forma subserviente, à piracema. Eles querem incluir na Constituição uma
vontade do Poder Executivo, ou do Executivo que escada de piracema, que não será cumprida, será
está de plantão, neste momento, no Palácio do PIa- uma lei morta. Esse é o único inciso do qual discor-
nalto. damos, pois é cruel.

Era o que tinha a dizer. Os Prefeitos, em grande parte, não são politi-
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para fa- zados o suficiente para atender a uma demissão

lar a favor, concedo a palavra ao nobre Deputado consciente, mas vão aplicar a regra da seqüela elei-
Gerson Peres. toral, que é traduzida pela competição: quem venceu

O SR. GERSON PERES (PPB - PA.) - Sr. a eleição pode tirar todos aqueles que não rezaram
Presidente, Srs. Deputados, vou abordar apenas pela sua cartilha, mesmo os estáveis, colocando ou-
três pontos fundamentais que acho que estão muito tros no lugar deles. Baseados em quê? No art. 41,
mal colocados no relatório do eminente Deputado inciso IV, da Constituição Federal. Por isso não con-
Moreira Franco, que é uma pessoa de reconhecidos cordarnos.
méritos e capaz para elaborar a matéria. O segundo ponto é o da irredutibilidade sala-

Eu diria que o Estado é feliz quando não se rial. Ora, meu Jesus Cristo, não se pode reduzir sa-
preocupa com a estabilidade econômica dele pro- lários. Sr. Presidente, V. ExA, que é um jurista emi-
priamente, mas se preocupa com a estabilidade eco- nenteneste País, sabe que em parte nenhuma do



.....................................................~ ,.. -

A sessão da Câmara s6 poderá ser le- ..
vantada antes do prazo previsto para o tér
mino dos seus trabalhos, no caso de:

11I - presença nos debates de menos
de um décimo do total de Deputados.

O SR. CHICO VIGILANTE - Sr. Presidente, é'
o caso, não há um décimo.

O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - É
uma faculdade que é dada, não há obrigatoriedade.
Louvo a preocupação de V. ExA e até convidaria os
Deputados de todos os partidos para assistirem à
discussão da reforma administrativa, assunto da
maior importância para o País.
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mundo civilizado se pode preconizar constitucional- O Sr. Michel Temer, Presidente, deixa
mente redução de salários. Uns diriam: -Ah! Mas a cadeira da presidência, que é ocupada
está previsto em lei-. Há constitucionalmente a in~- pelo Sr. Ubiratan Aguiar, 12 Secretário.

ciativa de reduzir, mas isso é inconcebível, fere a ml- O SR. MIGUEL ROSSETTO _ Sr. Presidente,
nha formação juiidica e a minha consciência. Não peço a palavra pela ordem.

posso votar matéria dessa natureza. O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) _ Tem
O outro ponto é a paridade. Feliz,é o país cujos V. ~a palavra.

idosos morrem com dignidade. Feliz a nação que po- O SR. MIGUEL ROSSETTO (BlocolPT _ RS.
der ver as ruas das suas cidades sem mendigos pe- Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, estamos

dindo esmolas. discutindo matéria extremamente importante. Frente
As vantagens decorrentes dos longos anos de ao quorum real do plenário, eu gostaria de solicitar

serviços que seriam ,usufruídas na aposentadoria se- a V. ExS a suspensão da discussão neste momento
rão eliminadas, ficando apenas o adicional e o salá- para reiniciarrnos este debate tão relevante amanhã.
rio-base. O salário-base do servidor público brasilei- Penso ser extremamente importante que todas as
ro é sempre pequeno e sua aposentadoria será mi- contribuições que estão sendo trazidas a este P.lená-
serável, pobre. No futuro, nossos idosos, em vez d~ rio sejam compartilhadas por um quorum que ex-
terem um salário condigno, serão um bando de ml~ presse a importância desse tema. Por isso, minha
seráveis a pedir esmolar pelas ruas do Brasil, exata- solicitação é no sentido de que a Previdência sus-
mente, quando mais a Nação deveria preocupar-se penda neste momento o debate e a ele dê seqüên-
com eles. É isso que preconizo e parece que estou cia no dia de amanhã.
vendo. Por isso, não posso aceitar que a paridade O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) _ A
seja eliminada por vias oblíquas no art. 39 - se não Mesa responde a V. ~ dizendo que há oradores
me falha a memória. O Relator diz que não, mas é a inscritos, que querem manifestar suas opiniões, e
realidade. ' : não há amparo regimental quando se trata da sus-

Lamentavelm,enté não nos ~emos aprofun- pensão de discussão. Então, a Mesa não tem como
dar na análise da redação de' cada artigo. Essa re-', acolber a solicitação de V. ExA
forma tem bons' méritos, mas o Governo deveriapa-, , O SR. CHICO VIGILANTE - Sr. Presidente,
rar e meditar um pot.ícO a respe~o'dos pont«;>$ 'polê~ peço a palavra para uma questão de ordem.
micos. Caso contrário, as conseq'üênciàsserão fu'- O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) _ V.
nestas'e teremos problemas. Haverá também sérios ExStem a palavra.
problemas na Justiça,pois tenho certé*ade que o ",' O SR. CHICO VIGILANTE (BlocolPT _ DF.
Supremo Tribunal Federal não' faltará ao 'seu dever Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, com base
na garantia dos direitos individuais que:estão',consig7 no inciso 11I do art. 71, peço a V. ExS a suspe.{lsão da
nados na cláusula pétrea dá Constitúição. Direitos ~' sessão por falta de quorum no plenário. '
garantias são invioláveis, não 'podem- depender da O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) __ Diz o'
vontade do soberano ou do governante.

. art. 71:
Espero que meus colegas de hoje pa,ra ama,.

nhã, reflitam, estudem e sugiram pequen,as mudan-,
ças para que possamos aperfeiçoar p re,1~~6rio do
Relator" que, no fundo, tem muitos bons resultados,.
pois ins.titui o Conselho de 'A~miriistração p~ra,fi~:

Iizar o serviço:.público,t~ta' ~Q :aperfeiÇóament9dos
servidÓres, propiciando, enfim, resultados positivos
na reforma. ,

Lembro, Sr. Presidente, que o Relator não
atendeu às ponderações que aqui fizemos a vôo de
pássaro. Gostaríamos, ainda, que nessas 24 hor~s.

ele refletisse e pudesse modificar o texto, tomando
menos cruéis as normas no campo da paridade, da
estabilidade e da irredutibilidade dos salários.

Era o que tinha a dizer.
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O SR. CHICO VIGILANTE - Sr. Presidente, nanceiro do País. Mesmo assim, hoje, após a que-
não existe 10%. Portanto, estou pedindo a V. ExA bra do monopólio do petróleo, ainda não formulamos
que encerre a sessão. a discussão básica. Estamos diante de uma tribuna

O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - Rece- vazia, num plenário vazio,.d~utindo a vida de mi-
bo o pedido, mas indefiro a questão de ordem de V. lhões de pes~oas e tendo, Inf~hzmente, a certeza~
ExA porque o dispositivo é facultativo, não impositivo. que o relatóno e a proposta vindas do Governo nao

O SR. CHICO VIGILANTE - Sr. Presidente, contemplam o Estado que queremos.
vou retirar-me do plenário e quero ver se algum De- Te~ho certe~ de que eu ~ meus c.om~anhei-
putado falará para si próprio, porque não há quase ros, muitos nem sao companheiros partldános, ao
ninguém neste recinto. Acho lamentável que V. ExI c~egannos a esta.Casa, pensávamos que íamos,
prossiga com a sessão. Sim, mud~r o conceito de.Estado. Chegar a um Esta-

O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - Só te- do que nao gastasse muito ou pouco, mas que gas-
la t tasse bem. Alcançar, ao menos, o we"are .Iate das

mos a men ar. ê . d P' . M do t·ndo· ... pot ncl8S e nmelro un ,garan I mlnlma-
O SR. PRESIDENTE (Ubiratan AgUIar) - Con- mente o bem-estar social.

cedo a palavra à Deputada Teima de Souza, para P cá' be d rd d
discutir a matéria. ~ra Vle~s sa. n o que a vangua a es-

se moVImento sena baslC8mente elaborar um Orça-
A ~R..A' TELMA DE SOUZA (B~T - SP. mento em que a educação, a saúde e principalmente

Sem revlsao da. oradora.)- Sr. Presidente,. SfoIs. e as questões básicas de infra-estrutura, desenvolvi-
S.rs. D~putados, Junto meus argumento~ e minha In- mento econômico e geração de empregos estives-
dlgna~o às ~Iavras dos Deputados MI~uel Rosse!- sem contempladas. Mas lamentavelmente, hoje, no
to e ChICO Vigilante, ambos do meu partido, o Partl- início de 1997, temos um relat6rio concemente à es-
do dos Trabalhadores. trutura da máquina pública no qual fica claro que al-

Entendo que est~ ref~rma - aliás, no dizer ~o gurnas conquistas realizadas há décadas, garantido-
Deputado e companheiro Miguel Rossetto - é a maIS ras de uma perenidade e de uma estrutura mínima
perversa e incidirá profundamente no cotidiano das para o desenvolvimento dos serviços públicos, estão
pessoas. abaladas.

lamentavelmente, a exemplo do que aconte- Temos, no relatório, a quebra da estabilidade
ceu na disc:ussão sobre a questã~ do petróleo, não do funcionalismo, já que permite a demissão de ser-
s6 o plenáno da Câmara está VaziO, mas também a vidores estáveis quando o gasto com a folha ultra-
atençã~ desta relatoria em relação ao ~rojeto traz- passar 60% do limite da receita. Mais ainda: quebra-
nos a Incômoda sensação de que efetIVamente a sea isonomia salarial, permitindo-se que trabalhos
discus~o não est~ sendo profíc~a e, ~is a~nda, iguais sejam remune~dos diferentemente..Quebra-
não atl~ge o cenáno de que precisamos. Sentirnos se o Regime Jurídico Unico, adotando-se o contrato
muito não termos o qu~m e!tabelecido pelo R~i- de emprego público que não gera direito à· estabili-
mento para que esta dlscussao pudesse ser mais dade nem à aposentadoria integral, mas no qual o
profunda e elaborada. servidor não poderá recorrer à Justiça do Trabalho

Sr. Presidente, SrIs e Srs. Deputados, quando para impetrar o dissídio coletivo. E mais ainda, dá-se
cheguei a esta Casa, há dois anos e três meses, vim fim à irredutibilidade salarial, ou seja, garante-se a
com a certeza de que seria uma Deputada propulso- possibilidade de o Governo reduzir a qualquer m0-

ra de reformas necessárias para o meu País. Seriam mento os salários dos servidores.
estas: agrária, tributária, política, administrativa e to- Sr. Presidente a mistura dessas quatro ques-
das aquel~ ':8!ormas que pudessem dar continuida- tões apontadas, po~ si, já é bombástica. Elas não
de à ConstitUlÇ80 de 1988. trazem no seu ceme a justiça que queremos para

Qual não foi minha surpresa ao ver muitas des- uma administração e para uma máquina pública.
sas situações transformadas em medidas provisó- Aqueles que, como eu, têm a experiência pr6pria de
rias, frutos de atitudes absolutamente autoritárias em terem sido cabeças de Executivo - no meu caso, a
que a falta de discussão e a ausência de democracia Prefeitura de Santos - sabem que uma máquina pú-
foram uma constante. blica é construída a partir de critérios que garantam

Essencial é o debate sobre a reforma tributária, o bem-estar social mínimo. É assim que a Alemanha
objetivando combater a sonegação dos impostos e e a Inglaterra fazem e é assim que os países que
fazer uma reformulação total da questão do caixa fi- vieram, através de técnicos do serviço público, dar



Há um dado de política econômica que deve
ser levado em conta. O Brasil tinha há um ano,
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seu depoimento na Comissão da Reforma Adminis- uma vez que abre o mercado brasileiro para empre-
trativa fizeram esse tipo de discussão. gar mão-de-obra científica estrangeira. Eu a vejo

Lamentamos que esta reforma proposta hoje como algo que se irá inserir nas preocupações de
não seja uma reforma do Estado. Ela está reduzida usuário dos serviços e, ao fim e ao cabo de uma jor-
a uma reforma administrativa que aponta claramente nada que irá mexer fundamente com o Estado brasi-
apenas para a questão do teto e, pior ainda, para a leiro, com a possibilidade de ser dar carreira, plane-
questão da estabilidade. Isso é muito pouco para jamento efetivo de vida, de trabalho e dignidade sa-
uma país que se quer moderno. Isso é muito pouco larial para o trabalhador do serviço público.
para uma máquina administrativa que tem, sim, de O Brasil, há muito tempo, carece de uma refor-
garantir, através da qualidade dos serviços e das es- ma administrativa. Getúlio Vargas vez uma no perío-
colas públicas de permanente aperfeiçoamento, um do ditatorial. Foi daí que surgiu o DASP. Dutra não
serviço público de qualidade à Nação. Lamentamos mexeu nisso. Veio depois Getúlio Vargas e tentou
e somos contrários a este relatório, por que não traz, outra vez intervir sobre o tema e não logrou êxito.
em nenhum momento, a redenção do serviço públi- Juscelino passou ao longo do problema e João Gou-
co. Não se apresenta como uma reforma administra- lart levou muito a sério a questão da reforma admi-
tiva correta, muito menos como uma reforma do Es- nistrativa, criando o Ministério Extraordinário que en-
tado. E, mais ainda, traz um Estado mínimo em que tregou ao saudoso Ministro Emani do Amaral Peixo-
a cumplicidade, o clientelismo e o fisiologismo gras- to. E tal proposta era citada como um dos pontos
sarão, ao bel-prazer dos govemantes de plantão e das reformas de base, que anunciavam transformar
dos caciques locais, principalmente nos Municípios. positivamente a face do Brasil. Falava-se nas refor-
É isso que o Bloco de oposição e o Partido dos Tra- mas agrária, administrativa, bancária, urbana. Cas-
balhadores têm a dizer para contribuir com o debate. tello Branco, após o golpe de 64, fez o que eu pode-

Oxalá, amanhã, na discussão desta matéria, ria chamar de reforma administrativa, resumindo-a
possamos trazer à luz o profundo equívoco do proje- no Decreto-Lei n2 200, com todos os defeitos que eu
to do Governo, para que não possamos lamentar possa visualizar nesse instrumento legal. E de lá
num curto eSPliço de tempo o desmonte puro e sim- para cá os govemos militares restantes não aborda-
pIes do serviço público. ram o tema. O Presidente Sarney esboçou uma ten-

O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - Para tativa e ficou na criação da Escola de Serviço Públi-
falar a favor, concedo a palavra ao Deputado Arthur co.. O Presidente Femando Collor tentou, mas não
Virgílio. logrou êxito, e agora é a vez e a hora de o Govemo

O SR. ARTHUR VIRGfLlO-(PSDB - AM) _ Sr: F~mando Henrique promover alteração a mais pro-
Presidente, S~e Srs. Deputados,confesso~me pro- funda possível. Não contra funcionário - essa é uma
fundamente emocionado em falar para uma. Câmara idéia pequena -, mas a favor daqueles que, efetiva-
tão "repleta". É "emocionante", um belo momento de mente- trabalham, que passam a ter direito a uma
exercício.parlamentar. carreira. A favor do usuário dos serviços, porq'ue

Há uma questão, Sr. Presidente, que para mim esse sempre foi desprezado na hora em que se fazia

é
f - a análise do problema, como se ele não tivesse a
ulcraf para se discutir a reforma administrativa. -A menor importância, como se o funcionário fosse um'

primeira pergunta que se faz a um interlocutor que
discuta esse assunto é se ele está de acordo com a fim em si próprio. .
lógica de que -as reformas que se -processam no Quero resgatar os funcionários de valor, que
País hoje seriam ou não necessárias.. A segunda sei comporem a grande maioria, porque não tenho,
pergunta é se esse mesmo interlocutor é capaz de absolutamente, nada contra resgatá-los, e porque o.
compreeJ1der cQmofundamental para0 desdobr,a~ Brasil precisa deles, mas colocando como primeira
mento do processo brasileiro que se mexa profunda- preocupação o usuário do serviço públiço.
mente na atual estrutura do Estado brasileiro. E .a Sr. Presidente, vou pedir a V. Ex! mais um mi-
terceira pergunta é se há na cabeça de qualquer in- nuto para concluir, porque esta audiência seleta e
terlocutor, que venha, com sua seriedade intelectual, "numerosa", que "emociona" um Parlamentar, de
defender ou combater esta ou aquela proposta, a certa forma, calejado como eu, junto com um tema
preocupação com a eliminação do déficit público~ dessa relevância, merece uma audiência desse "por-

Não vejo a reforma como algo meramente ata- te".
do à questão da quebra ou da manutenção da esta
bilidade. Eu a vejo cercada de detalhes importantes,
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7,80% de déficit público. Graças a medidas de políti- Ihorar a qualidade do serviço público. Em momento
ca econômica e à intervenção sobre a administração algum esse é o centro da reforma. O seu centro é o
das empresas estatais, o déficit público reduziu-se a enxugamento do Estado, é o corte de gastos, são as
5,80%. O projeto do Governo é, no passo que vai e demissões, é a quebra da estabilidade do serviço
antes desta reforma, reduzi-lo para alguma coisa público brasileiro. Esse é o centro da reforma.
tipo 5% até o final do ano. Ela não vem em benefício da melhoria do ser-

Ora, espera-se que a reforma administrativa re- viço público e da população. Pelo contrário, gerará o
duza o déficit público em números entre 0,8% até aprofundamento da cultura política retrógrada ainda
1,5% do PIB, o que é muito expressivo, o que signifi- existente no País, a do clientelismo, do fisiologismo
ca reduzir juros, o que significa dar mais perspectiva e do uso da máquina pública, por intermédio da que-
de estabilidade econômica para o País. Esses são bra do concurso público, da quebra da estabilidade,
dados que tentei arrolar. do fim da isonomia e de tantos valores implementa-

A MemoçãoMde falar para esta Casa cheia tal- dos na Constituição de 1988.
vez tenha turvado o meu raciocínio. Não sei se con- Quando discutimos esse aspecto na Comissão
segui ser objetivo como gostaria, mas é isto: a vida Especial, o Governo pretendeu, sem dúvida, apre-
parlamentar a cada dia se engrandece. O Dr. UIys- sentar o debate em nível elevado, dizendo que o
ses tinha frases muito picantes a esse respeito. modelo a ser implantado é gerencial e que o modelo

Por isso eu reafirmo para a maioria com muito atual de profissionalismo, o chamado modelo buro-
respeito pela minoria parlamentar, que tem todo o di- crático weberiano, estava superado. Estaria mais su-
reito de fazer o seu arrazoado e vai ser ouvida pela perado ainda o modelo patrimonialista. Não é verda-
mesma multidão atenta que me dá atenção hoje. de. O modelo patrimonialista é o que ainda impera
Quero dizer à maioria parlamentar que votar a refor- na maioria do serviço público em Estados e Municí-
ma administrativa significa tocar adiante a lógica do pios, ou seja, o apadrinhamento, a indicação, etc.
projeto de reformas, significa levar adiante a luta por Portanto, não vamos, de uma hora para outra, dar
uma reforma fiscal efetiva. Reforma fiscal significa um salto do modelo patrimonialista atual para o mo-
fazer mais privatizações, significa fazer as reformas delo gerencial, porque nem queimamos a etapa de
tributária e previdenciária e significa, sem dúvida al- profissionalizar o serviço público no Brasil.
guma, fazer a reforma administrativa como peça fun- V. ExA, Deputado Arthur Virgílio, terminou sua
damental, como piece de résistance do grande pro- fala em francês. Peguemos, então, o exemplo da
jeto de modernização do Estado brasileiro. França. Quantas pessoas são nomeadas pelo Presi-

O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - Con- dente daquele país para o serviço público? Num de-
cedo a palavra ao Deputado Ivan Valente, para falar bate que fizemos nesta Casa, o representante da re-
contra. forma administrativa francesa nos disse que são

O SR. IVAN VALENTE (BlocolPT - SP. Sem apenas 150 as pessoas nomeadas diretamente pelo
revisão do orador.) - Sr. Presidente, SrAs e Srs. De- Presidente da República. No Brasil são 52 mil os
putados, infelizmente, nosso debate, com a magnitu- ocupantes de cargos que a caneta nomeia. E ainda
de que tem, é feito num plenário vazio, sem audiên- consideram vencido aqui o patrimonialismo. Não é
cia e sem repercussão pública, como o Governo verdade. O que o Governo quer com a reforma ad-
quer. E o aspecto mais contraditório desse debate ministrativa é enxugar o Estado - e até aí ela não é
todo é ouvir aqui o Deputado José Lourenço, tão co- verdadeira, porque nem o Governo sabe quanto vai
nhecido pela sua trajetória, dizer que os partidos que economizar com essa reforma.
são contra a reforma administrativa são retrógrados, Ontem, um articulista da Folha de S.Paulo di-
reacionários, não entendem a modernidade. zia que no máximo 0,5% do PIB poderá ser econ<r

Conhecendo a origem do Deputado José Lou- mizado nos próximos dois anos, o que significa que
renço, um humorista da Folha de S.Paulo, diria: é a economia do Governo, nesse caso, talvez em dois
básico, é básico. Por incrível que pareça, estamos anos, será três vezes menor do que a quantia enter-
subordinados à lógica do Deputado José Lourenço, rada agora no PROER para salvar o Bamerindus,
segundo a qual S. Exi\ é moderno e nós somos retr6- 5,7 bilhões de reais.
grados. Essa é a realidade brasileira. O Governo ga-

A discussão, como está posta, não enfrenta o nhou uma batalha, na mídia, ao satanizar o serviço
problema. Ou seja, primeiro, a reforma administrati- público em nosso País: o servidor não trabalha, o
va do Governo não é feita para profissionalizar e me- atendimento é ineficiente e é privilégio trabalhar na
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administração pública. Em vez de assegurarmos que do em prorrogar a sessão, em respeito aos compa-
o controle extemo e interno do serviço público seja nheiros que querem falar e discutir a matéria.
garantia de qualidade, estamos inventando cami- Dessa forma, em respeito a V. E~, ao Deputa-
nhos que só aparentemente garantem isso. Avaliar o do Miguel Rossetto e a tantos que desejam falar, fica
serviço público interno de forma criteriosa e promo- prorrogada a sessão, enquanto houver oradores ins-
ver o seu julgamento pela população seria a única critos para debater a matéria.
maneira efetiva de melhorá-lo. No entanto, o relató- O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presi-
rio do Deputado Moreira fala muito pouco sobre isso. dente, respeito sua condição de Presidente, mas

Chegamos ao ponto final. O grande debate da não terminei minha questão de ordem. Fui atropela-
Câmara dos Deputados é o teto de salários. E pare- do por uma decisão de v. E~
ce que a grande vitória que se vai conseguir é ga- Até entendo que V. E~ teria a oportunidade de
rantir o teto para o serviço público. Isso não é vitória. prorrogar a sessão. Contudo, não o fez quando eu
É vitól'ia de Pirro. A vitória do serviço público é ga- estava levantando minha questão de ordem. v. E~
rantir a qualidade do atendimento e a profissionaliza- atropelou minha condição de orador. Respeitei sua
ção dos servidores. condição de Presidente e me calei. _

Por isso, Sr. Presidente, quero concluir dizendo Fundamentando minha questão de ordem, não
que o longo debate que se travou na Comissão não há prorrogação automática, porque não estamos em
foi socializado para esta Casa. Trouxemos aqui es- processo de votação da matéria. Estamos em dis-
pecialistas de várias áreas e participantes das refor- cussão. A prorrogação seria automática se estivés-
mas administrativas da Inglaterra e da França. E semos em processo de votação. Já passamos das
qual não foi nossa surpresa ao ouvir do repre- 19h e a sessão não foi prorrogada. Não insisti no en-
sentante inglês o número de demissões feitas na In- cerramento em respeito ao orador que está na tribu-
glaterra na reforma administrativa da SrA Margaret na. Mas peço a v. E~ que, respeitando o disposto
Thatcher: nenhuma. Lá só se é demitido por alcoolis- no art. 71 do Regimento Interno e após a manifesta-
mo, drogas ou falta de condições mentais para tocar ção do orador, encerre a sessão, para que possa-
o trabalho. mos continuar a discussão amanhã.

No Brasil, visa-se à demissão de milhares de O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) _ Com
pessoas, não à qualidade. o respeito e o apreço que v. E~ merece, desejo

O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - Con- destacar que iria anunciar a prorrogação dos traba-
cedo a palavra ao nobre Deputado Silvio Abreu. lhos _ e d~ forma tempestiva - antes do término da

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presi- sessão, quando v. E~ solicitou a palavra pela or-
dente, peço a palavra pela ordem. demo Quando o interrompi, não pretendia inibir seu

O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - Tem raciocínio.

V. ExA apalavra.' Assim sendo, concedo a palavra ao orador que
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP. se encontra na tribuna, Deputado Silvio Abreu.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, V. ~ Volto a afirmar que, enquanto houver oradores
acabou de chamar um novo orador à tribuna, logica- nesta Casa inscritos para falar _ em respeito a eles
mente, o tempo desse orador ultrapassará o tempo e inclusive a V. ~ _, esta sessão estará em pleno
da sessão. Não tendo sido prorrogada de ofício, soli- andamento.
cito a V. ExA, até em respeito ao orador que está na O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ _ Ainda que
tribuna, que após o pronunciamento de S. ExA dê por V. E~ tenha tentado ser tempestivo, na verdade, foi
encerrada a sessa-o, até para que uma discussão b

intempestivo com o orador que estava na tri una.dessa importância - e é importante não apenas para
os funcionários públicos, mas para a Nação como O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - Já
um todo - possa ser travada num momento em que pedi desculpas a V. E~ e sei que entendeu as razõ-
efetivamente exista em plenário maior número de es pelas quais eu o interrompi naquele.momento.
Parlamentares. O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - Com

Estou inscrito e lamentavelmente digo a V. a palavra o Deputado Silvio Abreu, para discutir a
matéria.ExA..•

O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - Co- O SR. SILVIO ABREU (BlocoIPDT - MG. Sem
munico a V. ExA que, quando eu lhe concedi a pala- revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
vra para uma questão de ordem, eu já havia pensa- putados, infelizmente esta não é a reforma adminis-



APRESENTAM PROPOSiÇÕES OS
SENHORES:

NILSON GIBSON - Projeto de lei que dispõe
sobre a fiscalização dos atos judiciais e precatórios.

ENIO BACCI - Projeto de lei que dispõe sobre
a inclusão obrigatória da disciplina Saúde Púolica e
os Efeitos do Álcool e do Tabaco no currículo da es
cola fundamental.

GERALDO PASTANA - Requerimento de in
formações ao Ministério do Planejamento e Orça
mento sobre contrato de financiamento externo de
empréstimo firmado entre o Governo do Estado do
Pará e o Banco Interamericano de Desenvolvimento
-BID.

ROGÉRIO SILVA - Projeto de lei que dispõe
sobre o acesso dos consumidores às instalações de
restaurantes, hotéis, bares, lanchonetes e similares,
para fins de verificação das condições da manipula
ção, higiene e qualidade dos alimentos.
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trativa que o País deseja, espera e necessita. Muito ocaso da vida sentem-se confiscados até mesmo no
ao contrário! Para tristeza do próprio País, esta é mais sagrado e sacrossanto direito à percepção de
uma malsinada proposta, que estará entregue à deli- proventos.
beração dos Srs. Parlamentares nas próximas horas Ora, Sr. Presidente, a eliminação do concurso
e que objetiva, na realidade, desmantelar injusta e público é outra aberração que consolida e fortalece
impiedosamente todo o serviço público do nosso ainda mais as graves denúncias que estou a expor
País. Além disso, a proposta é profundamente con- da tribuna da Câmara dos Deputados.
fiscatória e desrespeitosa dos mandamentos consti- O concurso público, ao contrário de ser extinto
tucionais. e eliminado, teria de ser aprimorado, aperfeiçoado,

Há cláusulas pétreas que haveriam de ser in- com outras técnicas modernas de aferição e de ca-
questionáveis e representar segurança para aqueles pacitação profissional. Eliminar o concurso público,
que se vinculam ao serviço público. Segundo os ter- permitir até mesmo sua terceirização e extinguir a
mos do mandamento constitucional, muitos direitos estabilidade representam o confisco de todos os
cristalizados em cláusulas pétreas não são passíveis avanços, o que consolidará um retrocesso que triste-
de serem revogados dessa forma, por esses meios. mente este País está a assistir.

Sr. Presidente, o grave é que o Governo que aí Penso que o bom senso dos Parlamentares
está, infelizmente, resolve eleger o serviço público e não irá permitir que homologuem, aprovem ou favo-
os servidores públicos como bodes expiatórios do reçam este processo, que não será jamais reformis-
déficit público que, preocupante e tormentosamente, ta, mas sempre nefasto a todos os interesses, a to-
ocorre em nosso País. dos os sentimentos pátrios e a todos os que dese-

O Governo, que escolhe ou elege o serviço pú- jam um serviço público eficiente, operoso, dinâmico
blico como o grande culpado por esse déficit, destina e realizador.
bilhões e bilhões de reais aos banqueiros falidos,
como que a premiá-los pela incompetência, pela ina- Era o que tinha a dizer.
dimplência e pelas fraudes que ocorram em suas ati- O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - A
vidades. continuação da discussão da matéria fica adiada

Quando digo que se trata de proposta confisca- para a sessão ordinária de amanhã.
tória, é porque ela fará com que o serviço público do O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - Apre-
nosso País retroceda à sua fase mais grave, mais sentação de proposições.
preocupante, à fase do coronelismo, à fase daqueles Os Srs. Deputados que tenham proposições a
que ingressavam no serviço público mediante um apresentar queiram fazê-lo.
cartão ou apresentação de um político ou de qual
quer entidade.

O confisco da estabilidade é um grave, perver
so e impiedoso retrocesso há muitas décadas. O
Governo e o próprio Sr. Relator hoje consolidam,
com o substitutivo, a proposta da grave infelicidade
que estão a impor ao País com este triste retroces
so. Muitas outras inconseqüências e perversidades
estão incluídas nesta proposta ora em discussão.

O Regime Jurídico Único constituiu-se, em
época pretérita, em importante avanço a consolidar
e a harmonizar o serviço público como um todo, es
tabelecendo, por intermédio dessa medida, inúmeros
benefícios ao próprio serviço público, sobretudo aos
seus usuários. E a paridade de vencimentos, a iso
nomia funcional, sobretudo aquela paridade e aquela
isonomia que envolvem também os inativos e os
aposentados desse mesmo serviço público? Aqui
agrava-se a própria perversidade da proposta, ao
confiscar daqueles que entregaram sua vida, sua
existência e seu próprio ser a serviço do Estado. No



Justificação

A presente proposição é sugerida pelo Sindica
to dos Advogados do Estado de Pernambuco (SIN
DAPE), matéria discutida em sessão durante o "Fó
rum dos Advogados" em Pernambuco, considerando
que o órgão de classe dentro das suas prerrogativas
legais é integrante de formação da opinião pública
da sociedade organizada, bem assim na defesa dos
direitos e interesses individuais e coletivos de todos
os representantes, inclusive em questões judiciais.

Com essa justificativa, e considerando lógica e
inteiramente procedente a sugestão, trago a presen
te iniciativa à consideração dos ilustres Parlamenta-

Dispõe sobre fiscalização dos atos
judiciais e precatórios.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Compete aos Sindicatos dos Advogados

em todo o território nacional, investido nas prerroga~

tivas definidas nesta lei e respaldado no art. 513, le
tra a e d, art. 514, letra a, do Decreto-Lei n2 5.452,
de 12 de maio de 1943 (CLT), a atribuição de fiscali
zar através de uma Comissão Permanente de Fisca
lização dos Atos Judiciais e Precatórios (CPFAJP),
na jurisdição das Comarcas dos Estados da Federa
ção na sua base territorial.

Art. 22 A Comissão Permanente de Fiscaliza
ção dos Atos Judiciais e Precatórios (CPFAJP) tem
a atribuição de fiscalizar os atos judiciais concernen
tes às atividades do Judiciário, especialmente a veri
ficação dos processos referentes aos despachos
dos juízes, observando-se os prazos, os andamen
tos das audiências com a sua realização para o dia
imediato em horário diferente do normal, por Juiz de
Plantão da Vara ou Comarca para tal fim, bem como
da distribuição dos processos, citação pelos Oficiais
de Justiça, encaminhamento dos precatórios pelos
órgãos competentes, além da observação das J5au
tas e sua publicação no órgão oficial.

Art. 32 O Ministério da Justiça baixar!i as Nor
mas e Instruções que forem necessárias para facili
tar a execução das disposições desta lei.

Art. ~ A presente Lei entrará em vigor na data
de .sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
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Projeto de lei que determina que as faixas para TELMA DE SOUZA - Requerimento de infor-
pedestres nas vias públicas deverão ser elevadas mações ao Ministério dos Transportes sobre ativida-
em relação ao níyel da pista de rolamento. des da COSIPA no Porto de Santos, Estado de São

Projeto de lei que dispõe sobre a comercializa- Paulo, e sobre adoção, pela empresa, de medidas
ção de veículos não poluentes. prejudiciais aos trabalhadores.

Projeto de lei complementar que dispõe sobre PROJETO DE LEI N2 2.912, DE 1997
o pagamento de tributos e da Contribuição Social, in
cidentes na comercialização de bens finais e dá ou
tras providências.

ROGÉRIO SILVA E OUTROS - Indicação ao
Poder Executivo de criação de posto do INSS em
Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso.

SALOMÃO CRUZ - Projeto de lei que dispõe
sobre a obrigatoriedade da instalação e do uso do
cinto de segurança nos transportes coletivos interes
taduais e Intermunicipais.

SILVIO PESSOA E OUTROS - Proposta de
emenda à Constituição que acrescenta parágrafo
único ao art. 163.

NILTON BAIANO - Indicação ao Ministério das
Relações Exteriores de adoção de medidas para so
lução do problema dos cirurgiões-dentistas brasilei
ros em Portugal.

Indicação ao Ministério da Indústria, do Comér
cio e do Turismo de realização de fórum para debate
do futuro do álcool como carburante.

TILDEN SANTIAGO - Projeto de lei que esta
belece critérios para parcelamento de débitos dos
Municípios junto à Previdência Social.

SANDRA STARLlNG - Projeto de lei que de
termina a impressão de advertência em rótulos e
embalagens de produtos geneticamente modificados
e dá outras providências.

GONZAGA PATRIOTA -Indicação ao Ministe
rio Extraordinário de Política Fundiária e ao Ministé
rio do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da
Amazônia Legal de continuidade da construção da
Adutora do Garças ao Riacho do Banguê, em Poço
do Icó, santa Maria da Boa Vista, Estado de Per
nambuco.

PEDRO WILSON - Requerimento ao Presiden
te da Câmara dos Deputados de constituição de Co
missão Extema para acompanhamento da apuração
dos fatos envolvendo agressões e homicídios prati
cados por policiais militares do Estado de São Paulo.

JOVAlR ARANTES - Projeto de lei que altera a
redação do art. 91 da Lei n2 9.279, de 1996.

VICENTE CASCIONE - Projeto de lei que
constitui e define a área do Porto Organizado de
santos, Estado de São Paulo.



rio.

rio.

Justificação

No Brasil, segundo dados da OMS (Organiza
ção Mundial de Saúde), 32 mil crianças até 9 anos
são fumantes. No mundo são 3 milhões de mortes
por ano devido ao consumo do cigarro, equivalente a
uma morte a cada 10 segundos.

Atendendo ao clamor dos pais, este vem esta
belecer programas de esclarecimento sobre o cigar
ro, o álcool e seus efeitos, principalmente nas crian
ças e adolescentes, na expectativa de conscientizá
los acerca de seus riscos maléficos.

Sala das Sessões, 12 de abril de 1997. - Enio
Bacci, Deputado Federal.

Às Comissões: art. 24, 11 Educação,
Cultura e Desporto Consto e Justiça e de
Redação (art. 54, RI), em 1.2.4-97. - Presi
dente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N.2 2.294, DE 1997

senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 50, § 2.2, da Cons

tituição Federal e arts. 115 e 116 do Regimento In
terno da Câmara dos Deputados, sejam solicitadas

PROJETO DE LEI N22.913, DE 1997
(Do Senhor Enio Bacci)

Dispõe sobre a inclusão obrigatória
da disciplina "Saúde pública e os efeitos
do álcool e tabaco" no currículo da esco
la fundamental.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.2 O currículo da escola fundamental inclui

obrigatoriamente a disciplina ·saúde pública e os
efeitos do álcool e tabaco·.

Art. 2.2 A disciplina desenvolver-se-á de acordo
com a legislação de ensino vigente, no que se refere
à elaboração de currículos escolares e à organiza
ção didática de estabelecimentos de ensino.

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

Art. ~ Revogam-se as disposições em contrá-
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res, certo de poder contar com sua compreensão e ao Exm2 Sr. Ministro do Planejamento e Orçamento,
seu indispensável apoio. acerca do contrato de financiamento externo de em-

Sala das Sessões, 1.2 de abril de 1997. - Depu- préstimo firmado entre o Governo do Estado do Pará
tado Nilson Gibson (PSB - PElo e o Banco Interamericano de Desenvolvimento -

À Comissão: art. 24, 11, Constituição e BID, destinado ao programa de macrodrenagem das
baixadas de Belém, Estado do Pará, as seguintes in-

Justiça e de Redação, em 1.2..4-97. - Presi- formações:
dente.

a) Quando e quais os valores repassados para
o Governo do Estado do Pará?

b) Pelo acordo firmado em 1993, a última par
cela seria em janeiro de 1997, porém, pelas informa
ções que obtivemos, esta transferência não ocorreu.
Diante desta informação, quais as razões que estão
motivando a demora da liberação dos recursos?

Sala das Sessões, 12 de abril de 1997. - Ge
raldo Pastana, Deputado Federal PTIPA.

PROJETO DE LEI N.22.914, DE 1997
(Do Sr. Rogério Silva)

Dispõe sobre o acesso dos consu
midores às instalações de restaurantes,
hotéis, bares, lanchonetes e similares,
para fins de verificação das condições de
manipulação, higiene e qualidade dos ali
mentos.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.2 Fica assegurado aos consumidores de

produtos ou serviços em restaurantes, hotéis, bares,
lanchonetes e similares, o acesso físico e visual, a
qualquer tempo dentro do horário de funcionamento
do estabelecimento, às instalações de prUdução e
manuseio dos produtos ou de prestação dos servi
ços, bem como às instalações onde fiquem abriga
dos os estoques e a todas as instalações sanitárias,
para fins de verificação das condições de manipula
ção dos alimentos, de higiene dos locais e de quali
dade dos materiais utilizados.

Parágrafo único. O acesso visual de que trata o
caput deste artigo dar-se-á através de aberturas
providas ou não de vidro transparente, ou através de
sistemas de vídeo instalados em local de fácil aces
so aos consumidores, de modo a permitir uma visão
total, e fICará restrito às instalações de produção e
manuseio dos produtos e de prestação dos serviços.

Art. 2.2 O descumprimento ao disposto nesta lei
sujeitará o infrator às penas previstas no art. 66 da
Lei rIJ. 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Art. 3l! Esta lei entra em vigor dentro de 90 (no
venta) dias a contar da data de sua publicação.

Art. ~ Revogam-se as disposições em contrá-
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Justificação

A agitação da vida moderna obriga-nos cada
vez mais a fazer refeições fora do lar. E, para satis
fazer essa demanda, aumenta rapidamente o já
enorme número de estabelecimentos que se propõ
em a oferecer refeições ao consumidor. Porém,
como sabemos, nem todos eles nos oferecem ali
mentos com padrão de higiene e qualidade aceitá
veis. Sabemos também que o Estado, seja no âmbi
to federal, estadual, distrital ou municipal não dispõe
de recursos humanos e materiais suficientes para
fiscalizar todos esses estabelecimentos. Esse fato
tem gerado em alguns proprietários de restaurantes,
hotéis, bares, lanchonetes e similares uma sensação
de intangibilidade e impunidade que os têm incenti
vado a relaxar os cuidados com a higiene e qualida
de na produção de alimentos, em prejuízo da saúde
dos consumidores.

Prova disso são as imagens chocantes cons
tantemente mostradas nos jornais, revistas e televi
sões, onde se vê alimentos deteriorados ou contami
nados por insetos e roedores sendo servidos aos
consumidores desavisados.

É evidente que se os consumidores tivessem
conhecimento das péssimas condições de higiene
existentes nesses estabelecimentos, jamais consu
miriam os produtos e serviços oferecidos por quem
não lhes respeita o direito à vida, à saúde e à digni
dade.

Pretende-se com este Projeto de Lei que, dian
te da impossibilidade do Estado fiscalizar, seja con
cedido ao consumidor o direito de vistoriar as insta
lações dos estabelecimentos em pauta, para que
possa exercer os seus direitos básicos, previstos no
Código de Defesa do Consumidor, ou seja, ter infor
mação adequada e clara sobre os produtos e servi
ços que consome, bem como denunciar as irregulari
dades às autoridades competentes.

Por todo o exposto, contamos com o impres
cindível apoio dos nossos Pares para a aprovação
da presente proposta.

Sala das Sessões, 12 de abril de 1997. - Depu
tado Rogério Silva.

Às Comissões: art. 24, 11 Defesa do Cons.,
Meio Amb. e Minorias Const. e Justiça e de Redação
(art. 54, RI) Em 12..4-97. - Presidente.

PROJETO DE LEI N22.915, DE 1997
(Do Sr. Rogério Silva)

Determina que as faixas para pedes
tres nas vias públicas deverão ser eleva-

das em relação ao nível da pista de rola
mento.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 As travessias ou faixas para pedestres,

cuja dimensão não poderá ser inferior a 1,50 metros,
deverão ser elevadas em 0,15 metros em relação à
superfície da pista de rolamento em que se encon
trarem.

§ 12 A concordância com o nível da superfície
da pista de rolamento se dará por meio de rampas,
cujo comprimento deverá ser de, no mínimo, 0,75
metros.

§ 22 Não havendo passeio para pedestres ou
estando o piso deste situado em nível diferente da
quele adotado para a travessia, .deverão ser cons
truídas rampas, de modo a facilitar o deslocamento
de deficientes motores.

Art. 22 As faixas para pedestres construídas na
forma desta lei deverão ser devidamente' identifica
das, por meio de sinalização horizontal e vertical, ini
ciando-se esta sinalização a, pelo menos, 100 me
tros de distância do obstáculo.

Art. 3!! O Poder Executivo, através dos órgãos
competentes, regulamentará esta lei no prazo de 60
dias, contados de sua publicação.

Art. 42 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 52 Revogam-se as disposições em contrá-
rio.

Justificação

As atividades desenvolvidas ao longo de uma
via, sua disposição e localização, além da sua pró
pria posição hierárquica em relação ao conjunto da
rede viária, constituem fatores preponderantes na
geração de fluxos de veículos e pedestres. A maior
ou menor intensidade desses fluxos deterr\1ina a ne
cessidade da adoção de medidas disciplinadoras do
tráfego, visando eliminar ou, pelo menos, diminuir os
conflitos entre os diversos usuários, garantindo a se
gurança na travessia da pista.

Essas medidas disciplinadoras podem assumir
as mais diversas feições', sendo que o equipamento
mais comum é o semáforo. Entretanto,. nos casos
em que a demanda de pedestres é variável no de
correr do dia e a freqüência de chegada ao ponto de
travessia é baixa, intensificando-se apenas em al
guns horários, a implantação de um semáforo é de
saconselhada, visto que traria um retardamento des
necessário ao fluxo de veículos, impondo-se a faixa
para pedestres como a solução mais indicada para
proteção dos que atravessam as ruas.



Justificação

O crescimento dos níveis de poluição, com o
uso cada vez mais intenso de veículos motorizados,
tem tomado difícil o simples ato de respirar em mui
tas cidades do mundo. A comercialização de auto
móveis nos países industrializados do ocidente au
mentou 71 % somente entre os anos de 1970 e
1986, embora recentemente tenha havido uma que
da do número de veículos em circulação em todo o
mundo.

As nações em desenvolvimento que possuem
grandes centros urbanos, como o Brasil, também en
frentam problemas com os níveis de poluição atmos
férica. As conseqüências à saúde humana de tal al
teração ambiental se manifestam de forma mais in
tensa em bebês e crianças, bem como nos mais ido
sos e em quem apresenta problemas respiratórios.

A emissão de monóxido de carbono (CO), no
mundo, é, na maior parte das vezes, de origem natu
ral. No entanto, em grandes áreas urbanas, a maio
ria das emissões de monóxido de carbono é prove
niente da queima incompleta de combustíveis de
veículos automotores. Ao inalar o ço, a capacidade
de absorção de oxigênio do sangue é restringida
provocando a angina, o enfraquecimento da visão e
afetando, de forma geral, os sistemas cardiovascu
lar, nervoso e pulmonar. Apesar de seu pequeno im
pacto direto sobre os ecossistemas, ele contribui,
ainda, para o efeito estufa e a destruição da camada
protetora de ozônio.

Já o dióxido de carbono (CO.) produzido, prin
cipalmente, pela queima de combustíveis fósseis é
um dos grandes contribuidores para o efeito estufa e
para o aquecimento global. Estima-se, por exemplo,
que o setor de transportes dos Estados Unidos con
tribui com um terço de toda a emissão de dióxido de
carbono no mundo. Um carro norte-americano c0

mum emite, em média, seu próprio peso em carbono
a cada ano.

Assim, a elevação dos padrões de eficiência
dos combustíveis para os veículos automotores é de
fundamental importância na diminuição das emissõ
es de carbono nos centros urbanos. Nosso projeto
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Segundo o Código Nacional de Trânsito, o pe- em conformidade com os dispositivos da Resolução
destre que se encontra sobre a faixa tem preferên- do Conama n2 18, de 6 de maio de 1986, que institui
cia, devendo o veículo que se aproxima diminuir a o Programa de Controle da Poluição do Ar por Veí-
velocidade ou parar para permitir que ele possa con- culos Automotores - PROCONVE.
cluir a travessia. Contudo, a experiência nos mostra Art. 32 Esta Lei entra em vigor na data de sua
que, pelo fato dessas faixas serem apenas pintadas publicação.
sobre o pavimento, elas não são devidamente visua- Art. 42 Revogam-se as disposições em contrá-
Iizadas ou respeitadas por muitos motoristas, o que rio.
toma sua utilização ineficaz.

Como resultado desse desrespeito, o pedestre
deixa de utilizar a faixa, visto que ela não lhe dá a
devida segurança, e passa a fazer travessias desor
denadas, assumindo riscos e complicando ainda
mais o trânsito, especialmente nas grandes cidades
brasileiras. Atualmente a situação é das mais críti
cas: estatísticas recentes do Departamento Nacional
de Trânsito - DENATRAN, indicam que 44% dos
mortos em acidentes de trânsito no Brasil são víti
mas de atropelamentos.

A nossa proposta de elevar as travessias para
pedestres em relação ao nível da superfície de rola
mento da pista, transformando-as em verdadeiros
redutores de velocidade, vem ao encontro da neces
sidade de promover medidas que aumentem a efi
ciência das referidas faixas como dispositivo de se
gurança, estimulando seu uso e diminuindo a inci
dência de atropelamentos e outros acidentes envol
vendo pedestres.

Esperamos contar com o apoio dos nobres Pa
res no sentido da aprovação desta iniciativa que jul
gamos imprescindível para garantir o respeito por
parte dos motoristas a esse dispositivo tão importan
te para a segurança do trânsito.

Sala das Sessões, 12 de abril de 1997. - Depu
tado Rogério Silva.

Às Comissões: art. 24, 11 Viação e
Transportes Const. e Justiça e de Redação
(art. 54, RI) Em 12..4-97. - Presidente.

PROJETO DE LEI N22.916, DE 1997
(Do Sr. Rogério Silva)

Dispõe sobre a comercialização de
vefculos não-poluentes

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 A partir de 12 de janeiro de 2000, 20k

(dois por cento) dos veiculos automotores comercia
lizados no território nacional deverão ter reduzido
seus níveis de emissão de poluentes a um padrão
mínimo de forma a preservar a qualidade do ar.

Art. ~ Em 60 (sessenta) dias após a publica
ção desta Lei, o Poder Executivo a regulamentará



Justificação

O elevado grau de sonegação fiscal impõe a
adoção de providências enérgicas, visando a coibir
essa prática daninha, que tantos males causa à pró
pria sociedade. De um lado, o Erário Público deixa
de receber o que lhe é devido, impedindo o Governo
de cumprir as metas estabelecidas em benefício do
povo. De outro lado, o industrial e o comerciante ho
nestos e cumpridores de seus deveres tributários
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de lei tem o objetivo de incentivar o desenvolvimento a) o preço do fabricante ou do importador;
e e uso de tecnologias que utilizem combustíveis b) o valor do imposto sobre produtos industriali-
mais "limpos" e alternativos, como carros movidos a zados, do imposto sobre operações relativas à circu-
eletricidade e a metanol pouco poluente, por exemplo. lação de mercadorias e da contribuição social inci-

A importância dos veículos automotores nas dente sobre o faturamento;
condições ambientais das cidades do mundo indus- c) o preço máximo de venda para o consumi·
trializado é muito grande. O impacto provocado pelo dor final.
trânsito urbano ao meio ambiente levou governo, po- Art. 22 As empresas referidas no artigo anterior
pulação e organizações não-governamentais a inte- deverão entregar ao adquirente dos produtos, no
ressarem-se pelo tema, o que resultou em alguma momento do pagamento da compra, cópia dos docu-
melhoria, como a definição de padrões mais restritos mentos de arrecadação de receitas tributárias, que
de escapamento para os carros novos, a distribuição comprovem o pagamento dos tributos e da contribui-
de gasolina sem chumbo e o aumento do rendimen- ção social ali mencionados.
to dos combustíveis. § 12 Os tributos e a contribuição social, de que

Devemos lembrar, ainda, que se encontra em trata este artigo, serão calculaçfos sobre o preço má-
andamento, no Brasil, o PROCONVE - Programa ximo de venda ao consumidor.
Nacional de Controle da Poluição de Veículos, for- § 22 O adquirente dos produtos, que deixar de
mulado, em várias etapas, para controlar a emissão exigir os documentos de arrecadação referidos no
de poluentes por veículos automotores e obter a ca- caput, estará sujeito, como devedor solidário, ao pa-
pacitação nas áreas de combustíveis e produção de gamento dos tributos, da contribuição social e das
veículos com padrões compatíveis às exigências de penalidades previstas na legislação pertinente.
controle da qualidade do ar. O Programa estabele- Art. 3.2 Na hipótese de os documentos comer-
ceu um cronograma determinando limites máximos ciais, relativos à venda dos produtos, serem entre-
de emissão de poluentes para motores e veículos gues a instituição bancária, caberá ao Banco realizar
automotores novos. O cronograma determinou pas- o pagamento, em nome do fabricante ou importador
sos a serem cumpridos até o con:ente ano de 1997. do produto, dos tributos e da contribuição social refe-

Contamos com o apoio dos nobres colegas na ridas neste artigo:
aprovação do presente projeto de lei, para que o se- a) no momento do pagamento da compra dos
tor automobilístico, tão importante ao desenvolvi- produtos, se os documentos foram entregues ape-
mento econômico e social do País, empenhe-se na nas em cobrança;
geração de tecnologias e equipamentos para a pro- b) no momento da realização de qualquer ope-
dução de veículos que possam utilizar-se de com- ração bancária que implique abertura de crédito, se
bustíveis altemativos. os documentos tiverem sido entregues em garantia.

Sala das Sessões, 12 de abril de 1997. - Depu- Parágrafo único. O descumprimento do estabe-
tado Rogério Silva. lecido no caput tornará o Banco responsável solidá-

Às Comissões: art. 24, 11 Viação e rio pelo pagamento dos tributos, da contribuição so-
Transportes Defesa do Cons.. Meio Amb. e cial e das penalidades previstas na legislação perti-
Minorias Consto e Justiça e de Redação (art. nente.
54. RI) Em 12.4-97 - Presidente. Art. 4.2 Esta Lei entrará em vigor em 12 de julho

do ano seguinte àquele em que for publicada.
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Art. 5.2 Revogam-se as disposições em contrá-

N2150, DE 1997 .no.
(Do Sr. Rogério Silva)

Dispõe sobre o pagamento de tribu
tos e da Contribuição Social, incidentes
na comercialização de bens finais, e dá
outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Todas as empresas deverão fazer cons

tar nas embalagens de bens finais, por elas produzi
dos ou importados:



INDICAÇÃO N.!!, DE 1996
(Do Sr. Deputado Rogério Silva e outros)

Sugere ao Poder Executivo a cria
ção de posto do INSS em Lucas do Rio
Verde-MT.

BANCADA DE MATO GROSSO

Senador JÚLIO CAMPOS, PFL - MT
Senador JONAS PINHEIRO, PFL - MT
Senador CARLOS BEZERRA, PMDB - MT
Deputado PEDRO HENRY, PSDB - MT
Deputado MURILO DOMINGOS, PTB - MT
Deputado GILNEY VIANA, PT - MT

Excelentíssimo Senhor Ministro da Previdência
e da Assistência Social.

Considerando que o posto do Instituto Nacional
do Seguro Social mais próximo a Lucas do Rio Ver
de está situado em Sinop, distante quase duzentos
quilômetros, sugerimos a V. E~ a realização de con
curso público para admissão de servidores e a sub
seqüente criação e instalação de um posto de bene
fícios do INSS naquele Município do Estado de Mato
Grosso.

Sala das Sessões, 12 de abril de 1997. - Depu
tado Rogério Silva.

Publique-se. Encaminhe-se. Em 1.2..4
97. - Presidente.
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são colocados em luta desigual, pois seus competi- nome do industrial ou importador, sob pena de res-
dores conseguem vender por preços inferiores, em ponsabilidade solidária.
decorrência da sonegação. Sem dúvida, a nova sistemática a ser implanta-

o projeto ora apresentado atinge vários objeti- da exigirá reformulação de procedimentos adminis-
vos simultaneamente. trativos e burocráticos, razão pela qual o projeto pre-

Atribuindo ao industrial ou ao importador de vê que a nova lei entrará em vigor em 12 de julho do
bens finais a responsabilidade pelo pagamento de ano seguinte ao de sua publicação, havendo tempo
encargos tributários e previdenciários que oneram a suficiente para as providências que se fizerem ne-
cadeia de comercialização, o projeto facilita o contro- cessárias.
le fiscal, sem prejudicar o contribuinte de fato (o con- Finalmente, adotou-se a forma de lei comple-
sumidor). Como se sabe, os encargos ali menciona- mentar, tendo em vista que as medidas propostas
dos são pagos pelo contribuinte de direito (isto é, afetam o lançamento e o pagamento de imposto de
aquele designado pela lei como o devedor), porém competência dos Estados e do Distrito Federal.
são imediatamente repassados para o preço. Dessa Pelas razões expostas, entendo que o projeto
forma, é perfeitamente razoável que o fabricante ou será acolhido por meus ilustres Pares.
o importador desses bens sejam considerados deve- Sala das Sessões, 12 de abril de 1997. - Depu-
dores do montante total de tais encargos. Aliás, o tado Rogério Silva.
próprio texto da Constituição Federal consagra ex-
pressamente que: NA lei poderá atribuir a sujeito pas- INDICAÇÃO N2 793, DE 1997
sivo de obrigação tributária a condição de responsá- (Do Sr. Deputado Rogério Silva e outros)

vel pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo Sugere ao Poder Executivo a cria-
fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegura- ção de posto do INSS em Lucas do Rio
da a imediata e preferencial restituição da quantia Verde - MT.
paga, caso não se realize o fato gerador presumidoN

(§ 72 do art. 150, conforme estabelecido pela Emen
da Constitucional n2 3).

A nova sistemática proposta, obriga o industrial
ou o importador ali referidos a estimarem o lucro ra
zoável dos comerciantes intervenientes no processo
de comercialização, sendo fixado o preço máximo ao
consumidor, o qual incluiria as despesas de comer
cialização, o lucro dos intermediários e os encargos
tributários e previdenciários que oneram o consumo.

Vantagem adicional da medida proposta é co
laborar, de forma enérgica, com a extirpação da
mentalidade inflacionária, já que os produtos seriam
entregues ao comércio com o preço máximo já fixa
do, inibindo as abusivas altas de preços, e a reten
ção de estoques com finalidade especulativa.

O projeto atende à diretriz programática esta
belecida no § 52 da Constituição Federal: NA lei de
terminará medidas para que os consumidores sejam
esclarecidos acerca dos impostos que incidam sobre
mercadorias e serviçosN.

Para que o industrial ou o importador não ale
guem falta de disponibilidade financeira para pagar
os encargos tributários e previdenciários menciona
dos, o projeto estabelece como momento do paga
mento dos referidos encargos aquele do recebimen
to do pagamento do preço do bem vendido. Na hipó
tese de intermediação bancária, o Banco passa a ter
a responsabilidade de realizar os pagamentos, em



-Art. 163 ..

Às Comissões: art. 24, 11
Viação e Transportes
Const. e Justiça e de Redação (art. 54, RI)
Em 1.2 -4-97. - Presidente.

Às Comissões: Economia, Indústria e
Comércio Finanças e Tributaçãó' (Mérito)
Const. e Justiça e de Redação (art. 54, RI)
Em 1-2.4-97. - Presidente.

Acrescenta parágrafo único ao art.
163 da Constituição.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃCJ
N.2 , DE 1997

(Do Sr. Sílvio Pessoa)

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do § 3.2 da Constituição
Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto
constitucional:

Art. 1.2 É acrescentado parágrafo único ao art.
163 da Constituição Federal com a seguinte reda
ção:

rio.

Justificação

É de conhecimento de todos a situação de pre
cariedade das estradas brasileiras. As dimensões
continentais do Brasil induzem a que grande parte
da frota de ônibus de transporte interestadual e inter
municipal realize longos trajetos sob situações ad
versas. Os fatores que diminuem a segurança nas

Abril de 1997 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 2 08383

Deputado RODRIGUES PALMA, PTB - MT estradas contribuem para elevar as possibilidades
Deputado ROBERTO FRANÇA, PSDB - MT de acidentes. Conta-se, ainda, com os aspectos físi-
Deputado WELlNTON FAGUNDES, PL - MT cos do próprio veículo, dimensões maiores e estrutu-
Deputada TETÉ BEZERRA, PMDB - MT ra rígida, que num acidente podem causar sérios da-

REQUERIMENTO nos aos ocupantes.
(Do Sr. Deputado Rogério Silva) Motivado em salvaguardar a segurança dos

usuários dos ônibus interestaduais e intermunicipais
Requer o encaminhamento de Indi- e baseado nos resultados positivos das experiências

cação ao Poder Executivo. com o uso do cinto de segurança no transporte indi-
Senhor Presidente: vidual, obrigatório em várias cidades brasileiras,
Requeiro a V. ExA, nos termos do art. 113, inci- onde ocorreu a queda dos índices de sinistros com

so I e § 1.2, do Regimento Intemo, o encaminhamen- vítimas, propomos o presente projeto de lei esten-
to ao Poder Executivo da Indicação anexa, que su- dendo a obrigatoriedade da instalação e do uso do
gere ao Ministro de Estado da Previdência e da As- cinco de segurança para os ônibus citados.
sistência Social a criação e a instalação de um Posto Ressalte-se que a preservação da vida,. bem
de Benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social inestimável e direito inalienável de cada indivíduo,
-INSS, no município de Lucas do Rio Verde - MT. corresponde, do ponto de vista da saúde pública, a

Sala das Sessões, 1.2 de abril de 1997. - Depu- diminuição dos custos sociais referentes aos aciden-
tado Rogério Silva. tes com vítimas, muito significativos para o País, se

PROJETO DE LEI N.2 2.917, DE 1997 considerarmos o total de acidentes de trânsito regis
trados anualmente.

(Do Sr. Salomão Cruz)
Portanto, pelo elevado teor do projeto de lei

Dispõe sobre a obrigatoriedade da apresentado, contamos com o apoio dos ilustres co-
instalação e do uso do cinto de seguran- legas para sua aprovação.
ça nos transportes coletivos interesta-
duais e intermunicipais. Sala das Sessões, 1.2 de abril de 1997. - Depu-

tado Salomão Cruz.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.2 São obrigatórios a instalação e o uso do

cinto de segurança por todos os ocupantes, passa
geiros, condutor e tripulante, em todos os veículos
de transporte coletivo interestadual e intermunicipal
em circulação no território nacional, excetuando-se
os trajetos que admitam a condução de passageiros
em pé.

Art. 2.2 Aplicar-se-á multa de R$50,OO (cinqüen
ta reais) à empresa transportadora, por cada ocu
pante que descumpra o disposto nesta lei.

Art. 3.2 O Poder Executivo regulamentará esta
lei no prazo de 90 (noventa) dias, após sua publica
ção.

Art. 4.2 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 52 Revogam-se as disposições em contrá-
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Parágrafo único. É da competência ex
clusiva da União a operação referida no inci
so IV deste artigo.·

Art. 22 Esta Emenda entra em vigor na data de
sua publicação.

Justificação

A evolução constitucional brasileira atribuiu
sempre ao Poder Legislativo a fixação e controle da
despesa e da receita pública. Em decorrência disso,
compete privativamente ao Senado Federal dispor
sobre limites globais para as operações de crédito
interno das pessoas jurídicas políticas nas três esfe
ras, bem como autorizar a emissão e resgate de títu
los da dívida pública.

É de fácil compreensão que as finanças públi
cas mereçam tratamento rigoroso na Constituição,
pois indicam aspecto nevrálgico da administração do
Estado. Assim a receita tributária e a decorrente de
operações de crédito e de venda de bens e serviços
públicos, bem como os gastos dos entes federativos
e das instituições a eles vinculados estão sujeitos a
um conjunto de normas numerosas e bem definidas.

No tOCánte ao endividamento da União, Esta
dos, Distrito Federal e Municípios, intenta a Lei
Maior, com seu disciplinamento, evitar abusos e dis
torções que prejudiquem o desempenho da adminis
tração e, ao final, realizar o bem-estar dos cidadãos,
que deve ser o objetivo precípuo do Estado.

Há de ser lembrado ainda que o controle da dí
vida interna e externa visa também evitar a ocorrên
cia e o aumento do déficit público, fator de peso con
siderável na provocação e alimentação do processo
inflacionário. Cumpre advertir, por necessário, que o
déficit é produzido não só pela União, mas por todas
as entidades federativas, tendo os Estados e Municí
pios responsabilidade expressiva na geração dos
desequilíbrios fiscais e financeiros do País.

Daí a imposição constitucional, em seu Capítu
lo 11, das Finanças Públicas, art. 163, de ser elabora
da lei complementar para regulamentar todos os
itens referidos ao aludido artigo.

O inquérito instaurado pelo Senado Federal
para apuração dos fatos relativos à emissão dos títu
los destinados ao pagamento de sentenças judiciais
com trânsito em julgado põe a nu a ausência de cri
térios eficazes no tratamento da questão. A legisla
ção por si só não consegue evitar ilegalidades e in
frações éticas na formação da dívida externa e inter
na dos entes da Federação. O episódio dos precató
rios evidencia que o Banco Central, que emite pare-

cer sobre o pedido de emissão de títulos, e o Sena
do, que julga a solicitação, negligenciam seus deve
res, submetendo-se o primeiro a pressões políticas e o
segundo deliberando de forma leviana e corporativa.

Fosse a emissão de títulos da dívida pública
pelos Estados, Distrito Federal e Municípios operada
com respeito às normas legais e aos preceitos éti
cos, constituir-se-ia sem dúvida em atividade finan
ceira vantajosa para os emitentes desde que compa
radas com outros tipos de captação de recursos no
mercado. Os altos juros praticados no mercado rela
tivamente a empréstimos de curto ou longo prazo
desaconselham os empréstimos e seriam menos
atraentes que a emissão de títulos, não fora a reali
dade que agride a lei e a transforma em instrumento
inútil sem valia.

A presente Emenda não decorre de emoção
provocada pela CPI dos Precatórios, que revela pro
cedimentos incorretos. A história da aplicação das
leis, tomadas ineficazes pela realidade, que estimula
desvios e ilícitos, provoca muitas vezes, como única
saída, a revogação das normas violadas. É o que
propomos vedando a Estados, Distrito Federal e Mu
nicípios a emissão de títulos da dívida pública, dei
xando a operação como competência exclusiva da
União.

Sala das Sessões, 12 de abril de 1997. - Sílvio
Pessoa, Deputado Federal.

INDICAÇÃO N2 794, DE 1997
(Do Sr. Nilton Baiano)

Sugere a adoção de medidas para
resolver o problema dos cirurgiões-den
tistas brasileiros em Portugal.

Excelentíssirno Senhor Ministro das Relações
Exteriores:

A presente indicação tem por objetivo sugerir a
Vossa Excelência a adoção de medidas para resol
ver o problema dos cirurgiões-dentistas brasileiros
em Portugal.

Nossa iniciativa deriva-se do recebimento, por
esta Casa, de freqüentes reclamações e denúncias,
advindas dos cirurgiões-dentistas brasileiros residen
tes em Portugal, acerca das dificuldades que eles
continuam enfrentando para exercer sua profissão
naquele país.

Fomos informados de que, até hoje, passados
oito anos do início do problema, os dentistas brasilei
ros não conseguiram obter o reconhecimento do seu
diploma como equivalente ao diploma português. Tal
fato continua a ocorrer, mesmo com a existência de
um acordo internacional que versa sobre o reconhe-
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cimento de diplomas e de um memorando de enten- Sugere ao Excelentíssimo senhor
dimento que estabelece o reconhecimento mútuo de Ministro de Estado da Indústria, do Co-
diplomas de ensino superior. A conseqüêncra para mércio e do Turismo a realização de fó-
os cirurgiões-dentistas é que eles têm de pagar par- rum para debater o futuro do álcool como
te de seus rendimentos a um dentista português, carburante.
para exercerem a profissão.

A imprensa anuncia que o Brasil e Portugal ne- Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da
gociam novo Acordo, que deverá ser assinado du- Indústria, do Comércio e do Turismo:
rante a visita do Primeiro-Ministro português ao Bra- Sugiro a Vossa Excelência ordenar providên-
sil, em abril. A Associação Brasileira de Odontologia cias para a realização de um fórum sobre o futuro do
- seção Portugal, contudo, afirma que este novo álcool carburante no País, com a participação dos di-
Acordo não resolverá a situação, posto que não ga- versos segmentos envolvidos, em especial, dos
rante a equivalência dos diplomas. A proposta portu- usuários, das montadoras de veículos, dos produto-
guesa é de conferir aos brasileiros o título de cirur- res de açúcar e álcool, das autoridades federais em
gião-dentista, e não de rnédico-dentista, que é o títu- combustíveis, das distribuidoras de combustíveis, e
lo português. de especialistas de países selecionados.

Temos certeza e confiança de que o Ministério O nosso País defronta-se com uma situação
das Relações Exteriores, que sempre desempenha peculiar. Ao mesmo tempo em que se observa um
suas funções de forma competente, saberá conduzir cenário nacional apontando para o esgotamento da
esta situação com o governo português da maneira capacidade de absorção da mão-de-obra pelas cida-
delicada, porém firme, que ela exige. Saberá fazer des, para a escassez de recursos destinados a in-
cumprir os acordos internacionais ou adotar outras vestimentos, e para uma crescente preocupação
medidas para evitar que os profissionais brasileiros com a qualidade ambiental, o País pratica uma políti-
continuem a ser tratados com descaso. ca no sentido inverso, pelo menos no segmento

Assim, nossa indicação é no sentido de sugerir energético.
que o Ministério das Relações Exteriores adote me- É fato que o Instituto Brasileiro de Geografia e
didas para resolver o problema dos cirurgiões-den- Estatística registra uma reversão de tendência na 10-
tistas brasileiros residentes em Portugal. calização da demanda por mão-de-obra, fazendo

Sala das Sessões, 12 de abril de 1997. - Depu- crer que o fluxo de migração mudou de sentido, pas-
tado Nilton Baiano. sando da metrópole para o campo. Pelo menos é

Publique-se. Encaminhe-se. esse o registro do último levantamento da Pesquisa
Em 1.2..4-97. _ ,Presidente Nacional por Amostra de Domicnios, de 1993. A po

pulação economicamente ativa na agricultura cres-
REQUERIMENTO ceu de quatorze milhões de trabalhadores em 1990,

(Do Sr. Nilton Baiano) para dezoito milhões em 1993. Isso significa que a
Requer que seja encaminhada ao quase totalidade do crescimento do emprego no

Ministro das Relações Exteriores a anexa País concentrou-se no campo naquele período.
indicação, sugerindo a adoção de medi- E parece que boa parte das autoridades ener-
das para resolver o problema dos cirur- géticas nacionais não se dá conta desse fenômeno
giões-dentistas brasileiros em Portugal. natural, pois demonstra querer rejeitar o álcool corno

combustível, exatamente aquela fonte energética
Senhor Presidente, mais demandadora de trabalho no campo, além de
Requeiro a V. ExA, nos termos do art. 113, inci- ser muito mais limpa do que a alternativa concorren-

so I e § 12 do Regimento Interno, encaminhar ao Po- te, e de ser totalmente produzida pela iniciativa pri-
der Executivo a anexa Indicação, sugerindo ao Mi- vada, sem requerer investimentos estatais.
nistro das Relações Exteriores a adoção de medidas
para resolver o problema dos cirurgiões-dentistas O paradoxo tem raízes dentro do próprio Poder
brasileiros em Portugal. Executivo. Recentemente, através de merchandi

sing em novela da Rede Globo de Televisão fornos
Sala das Sessões, 4 de abril de 1997. - Depu- obrigados a assistir vigorosa propaganda contra o

tado Nilton Baiano. uso do álcool. Por irresponsabilidade ou desinforma-
INDICAÇÃO N.2 795, DE 1997 ção, muito provavelmente patrocinada pela Petro-

(Do Sr. NUton Baiano) brás, foi veiculada propaganda contra o uso do ál-



REQUERIMENTO
(Do Sr. Nilton Baiano)

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 14-97 ,Presidente.

Requer o envio de Indicação ao Ex
celentíssimo Senhor Ministro de Estado
da Indústria, do Comércio e do Turismo,
sugerindo a realização de um fórum para
debater o futuro do álcool carburante.

PROJETO DE LEI N2 2.918, DE 1997
(Do Sr. Tilden Santi;igo)

Estabelece critérios para parcela
mento de débitos dos Municípios junto à
Previdência Social.

Senhor Presidente:
Requeiro a V. ExS, nos termos do art. 113, inci

so I, e § 12, do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, seja encaminhada ao Poder Executivo a
Indicação em anexo, sugerindo a realização de um
fórum para discutir a política do álcool como com
bustível veicular.

Sala das Sessões, 12 de abril de 1997. - Depu
tado Hilton Baiano.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Os débitos pendentes dos Municípios

junto ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
incluídos ou não em notificação, poderão ser objeto
de acordo para pagamento parcelado em até 240
(duzentos e quarenta) meses.

Art. 22 Por opção do Município devedor, a
União empregará, na amortização de sua dívida
para com o INSS, de 3% (três por cento) a 9% (nove
por cento) da correspondente parcela de Fundo de
Participação dos Municípios - FPM, em percentuais
a serem fixados de acordo com a capacidade de pa
gamento do Município.

Art. 32' O Poder Executivo regulamentará esta
Lei no prazo de 30 (trinta) dias a partir da data de
sua publicação.
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cool. A personagem que representava uma empre- volvendo a confiança aos mais de quatro milhões de
gada doméstica de um Senador da República fez co- proprietários de veículos a álcool.
rnentários inverídicos e irresponsáveis sobre o álcool Ante o exposto, sugiro a Vossa Excelência orde-
carburante durante a novela ·Rei do Gado·. Ao invés nar providências para realizar, com a brevidade possí-
de empregada de Senador, mais parecia uma fun- vel, fórum para debater e sugerir políticas e medidas
cionária da corporação do petróleo. para revitalizar o uso do álcool no País, com a partici-

Se o álcool não fosse um forte concorrente da pação de todos os segmentos envolvidos.
gasolina, por que patrocinar campanha de opinião Sala das Sessões, 12 de abril de 1997. - Depu-
pública pela televisão? A quem interessaria extinguir tado Nilton Baiano.
o uso do álcool como combustível?

Q mais estranho, contudo, é que, ao mesmo
tempo em que isso ocorre entre nós, em diversos
outros países, ainda não dominadores da tecnologia
de produção e uso de álcool, dá-se início à implanta
ção de programas de substituição de combustíveis
fósseis pelo etanol.

Ao mesmo tempo em que a produção de carros
a álcool cai a zero no nosso País, a Forel lança veículo
a álcool nos Estados Unidos. O modelo Taurus 97 é
movido a mistura de álcool e gasolina, sendo 85% (oi
tenta e cinco por cento) do primeiro e apenas 15%
(quinze por cento) do segundo combustível. E o veícu
lo ficou ainda mil e quinhentos dólares mais barato.

A índia estuda aumento no subsídio para o
açúcar, pretendendo elevar o subsídio de vinte e cin
co, para trezentos e trinta e um centavos de dólar
por quilograma.

Assim, países como os Estados Unidas da
América, a França, a Alemanha, a Suécia e o Cana
dá criam seus programas de produção e utilização
do álcool, enquanto que o nosso Brasil coloca o
Proálcool em crise.

Para essas nações, o álcool não é visto ape
nas pelo aspecto financeiro imediato, mas como um
bem econômico, mensurando as contribuições para
a geração de empregos, os benefícios à qualidade
ambiental, o fato de ser um combustível renovável,
entre outros fatores, adequando-se perfeitamente ao
novo paradigma do desenvolvimento global ecologi
camente sustentável.

É verdade que o proálcool surgiu a partir de um
forte apelo governamental, aceito como desafio pe
los então produtores de açúcar e pelos fabriçantes
de veículos. É também verdade que somente uma
participação conjunta, unindo interesses governa
mentais, de segmento sucroalcooleiro e dos consu
midores, é que soerguerá novamente o uso do ál
cool como combustível veicular.

Para tanto, cabe ao Ministério da Indústria, do
Comércio e do Turismo ·coordenar novamente, atra
vés da Comissão Interministerial do Álcool, ações no
sentido de soerguer o uso do álcool carburante, de-



rio.

Justificação

O Código de Defessa do Consumidor (Lei n.!!
8.078, de 11-9-90) estabeleceu ser princípio funda
mentai da política nacional de consumo a proteção
do consumidor contra riscos à sua vida, sua saúde e
segurança, bem como fixou ser imperativo um pro
cesso pedagógico de esclarecimento dos cidadãos e
da coletividade em geral no que pertine as relações
de consumo. Nesse sentido, estipulou o referido di
ploma legal ser ·direito básico do consumidor a ob
tenção de ·informação adequada e clara sobre os di
ferentes produtos e serviços com especificação cor
reta de quantidade, características, composição,
qualidade e preço, bem como sobre os riscos que
apresentam· (art. 62, inciso 111).

Dentre os elementos constitutivos da informa
ção adequada os itens ·características· e ·composi
ção· merecem especial consideração. É que, por ve
zes, omitem os setores produtivos, distribuidores e
de comercialização certos aspectos inerentes à con
formação dos produtos, como se pudessem os for
necedores deter a prerrogativa de saber o que é me
lhor e, em substituição aos consumidores, definir es
colhas.

Notamos que, no plano internacional, onde a
matériá já suscita debates mais acirrados, havia ini
cialmente uma tendência a que omissão apontada
se consolidasse nas atividades em que se fornecem
ao público bens geneticamente modificados. Em
muitas ocasiões alegava-se que não havia provas ir
refutáveis de que produtos que tenham sido objeto

rio.

Justificação

A maioria dos Municípios enfrenta grandes difi
culdades financeiras, geradas em administrações
anteriores.

As dívidas municipais, que, em alguns casos,
chegam a ultrapassar a arrecadação anual, inviabili
zam o atendimento à população em áreas sociais
básicas.

Dessas dívidas, há que se ressaltar aquela re
lativa às contribuições previdenciárias, cujo prazo
atual de parcelamento não pode ser superior a 60
meses, independentemente da capacidade de paga
mento do Município.

Assim, para solucionar a dramática situação fi
nanceira enfrentada pelos Municípios, propomos um
maior prazo para o parcelamento de seus débitos
junto ao INSS e um menor percentual de retenção
do Fundo de Participação dos Municípios-FPPM
para a amortização destes débitos a ser estipulado
de acordo com sua capacidade de pagamento.

Em face do exposto, esperamos contar com o
apoio de ilustres Pares no Congresso Nacional para
aprovação deste projeto.

Sala das sessões, 12 de abril de 1997. - Depu
tado Tilden santiago.

Apense-se ao PL n2 742195 - Em 2-4-97. 
Presidente.
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Art. 42 Esta lei entra em vigor na data de sua guês, em caracteres com destaque, nítidos e de fácil
publicação. leitura.

Art. 52 Revogam-se as disposições em contrá- § 2.2 Os fornecedores ligados à elaboração e
comercialização dos produtos transgênicos a que se
refere o caput deste artigo terão o prazo de um ano,
a contar da publicação desta lei, para tomar as medi
das necessárias ao seu cumprimento.

Art. 22 Os produtores, importadores, exportado
res, distribuidores e comerciantes de produtos gene
ticamente modificados, vendidos ou expostos à ven
da em território nacional respondem solidariamente
pela inobservância do disposto nesta lei, aplicando
se, para o fim de apuração de danos e responsabili
dades, as disposições atinentes previstas na Lei n2
8.078, de 11 de setembro de.1990 e na Lei n2 8.974,
de 5 de janeiro de 1995 e seu regulamento.

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

Art. 42 Revogam-se as disposições em contrá-

PROJETO DE LEI N.!!2.919, DE 1997
(Da Sra. Deputada Sandra Starling)

Determina a impressão de advertên
cia em rótulos e embalagens de produtos
geneticamente modificados e dá outras
providências.

O Congresso nacional decreta:
Art. 12 Todos os alimentos, sementes, mudas,

fertilizantes, corretivos, inoculantes, estimulantes,
drogas, insumos farmacêuticos, agrícolas e microor
ganismos de aplicação industrial que, mediante in
tervenção humana direta ou qualquer técnica de en
genharia expressem, em sua composição genética
uma característica distinta da normalmente alcançá
vel em condições naturais" deverão conter, obrigato
riamente advertência indicando a condição de ·pro
duto geneticamente modificado·.

§ 12 A advertência deve ser impressa nos rótu
los e embalagens dos produtos, redigida em portu-
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de reengenharia genética causassem danos à saú- geneticista John Fagan, PhD., acumulam-se as evi-
de, expusessem a risco a segurança ou ameaças- dências de que, proximamente, já se observarão
sem a vida dos consumidores. Ainda que seja verda- efeitos nocivos do uso de produtos geneticamente
deiro o argumento - o que apenas em tese se admi- modificados: distúrbios no equilíbrio biológico; disse-
te, para efeito de discussão - fato é que o primado minação de pragas e doenças, pelo incremento da
do "direito à adequada informação" provocou a rea- padronização e redução da biodiversidade; transmis-
ção em cadeia de cidadãos e de organizações não- são para gerações posteriores e organismos afins de
governamentais, em diversos países, para que, inde- efeitos colaterais de características artificialmente jn-
pendentemente da constatação, ou não, de malefí- duzidas; surgimento de novas toxinas e alergênicos.
cios, pudesse ao consumidor ser resguardadà a es- De fato, não se podem descartar as seguintes
colha livre e consciente do que adquirirp~ satisfa- possibilidades: gene introduzido poderá atuar dife-
ção de suas necessidades. rentemente, quando em labor em seu novo hospe-

No Brasil, não obstante os avanços do Código deiro; a inteligência genética original do gene hospe-
do Consumidor, é inegável a existência de uma bre- deiro poderá ser desestruturada; a nova combinação
cha legal a propiciar a sonegação de dados relativos de genes hospedeiros com gene introduzido poderá
à manipulação genética de produto oferecido à ven- ter efeitos imprevisíveis; não há ainda como avaliar
da pública. O que exerce hoje fascinação pode ama- por inteiro, os efeitos a longo termo de produtos ge-
nhã ser objeto de horror, antevendo-se conseqüên- neticamente reengenheirados, ingeridos hoje por um
cias a la Franksten, como na obra de Mary Shelley. ser humano.

A cada dia aumenta a exposição ao público de Por enquanto, não advogamos uma solução ra-
produtos que tenham sido objeto de técnica de en- dical de total supressão de experiências de melhora-
genharia genética. Considerada a realidade do Mer- mentos genético. Diretriz adequada está em que a
cosul, não está distante o dia em que o Brasil impor- o Lei n2 8.987, de 1995 e seu regulamento sejam ob-
tará alimentos mutantes da Argentina, país onde o servados e que a sociedade civil possa participar
milho e a soja transgênicos já estão sendo plantados das discussões da Comissão Técnica Nacional de
e, em breve, serão colhidos. Se o fato em si deve Biossegurança (CTNBio). Isso não impede, contudo,
merecer atenção, maior preocupação emerge quan- que ao consumidor, pelo menos, se reconheça o di-
do se constata que; no âmbito do governo, discute- reito de saber que pode vir a consumir um produto
se um afrouxamento das regras de vigilância sanitá- mutante, objeto de manipulação genética, razão pela
ria para produtos do mercado comum. qual propomos ITlEidida que vem encontrando larga

Urge que se assegure o direito de opção do aceitação entre os parlamentos europeus e que já
consumidor. Impõe-se que sejam respeitados aque- vem sendo espontaneamente incorporada na agen-
les que, por convicção religiosa, ou por motivação da de preocupações de diversas indústrias alimentí-
ambiental, se recusam a adquirir produtos genetica- cias e de insumos agrícolas. Por essas razões, con-
mente alterados. fiamos no acolhimento, pelos nobres colegas, da

Mais grave, porém, é a falta de efetivo controle presente proposição.
sobre processos de mutação e sua real repercussão Sala das Sessões, 12 de abril de 1997. - Depu-
sobre a saúde e a segurança das pessoas, o meio tada Sandra Starling.
ambiente e a agricultura. Apense-se ao PL 2.905/97.

Segundo o relatório de 1995, do Advisory Com- Em 1!L4-97 - Presidente.
miftee on Novel Genetic Techniques, da Nova Zelân- INDICAÇÃO N2 796197
dia, naquele ano 163 experimentos foram submeti- (Do Sr. Deputado Gonzaga Patriota - PSBlPE)
dos à sua consideração, para efeito de controle de
biossegurança e muitos foram classificados como Sugere a continuidade da. constru-
categoria ·0· ou "I", o que significa que a autoridade çio da Adutora do Garças ao Riacho do
responsável pelo monitoramento de risco delegou, Banguê, em Poço do Icó, Santa Maria da
por incapacidade de avaliação, aos próprios departa- Boa Vista-PE.
mentos de segurança biológica de entidades onde Excelentíssimo Senhores Ministros Raul Jung-
se realizavam as pesquisas a tarefa de definição do man e Gustavo Krause:
campo de suas responsabilidades. Não bastasse a "ação" antieconômica da

De acordo com a entidade Gen-ethische Netz- CHESF - Companhia Hidro Elétrica do São Francis-
werk, da Alemanha, em arrolamento elaborado pelo co, no reasssentamento de mais de sefe mil famílias



REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado Gonzaga Patriota - PSB/PE

Requer o encaminhamento da indi
cação anexa, aos Senhores Ministros de
Estado da Reforma Agrária e Recursos
Hídricos sugerindo a condinuidade da
construção de Adutora do Garças ao Ria
cho do Banguê, em Poço do Icõ, Santa
Maria da Boa Vista-PE.

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos regimentais, a constitui

ção de Comissão Externa para acompanhar a ins
tauração e instrução do Inquérito Policial, bem como
as demais providências adotadas pelas autoridades
competentes, na elucidação e responsabilidade dos
autores envolvidos no episódio exibido pek'l Jornal
Nacional, na noite do dia 31 de março de "19:97, con
forme Requerimento aprovado na Reunião Ordinária
desta Comissão do dia 12 de abril do corrente ano.

Deputado Pedro Wilson. - Presidente

PROJETO DE LEI N2 2.920, DE 1991
(Do Sr. Jovair Arantes)

Altera a redação do art. 91 da lei n2
9.279, de 14 de maio de 19960

O Congresso Nacional decreta:

Senhor Presidente,
Nos termo do art. 113, inciso I, e parágrafo 12,

do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
requero a V.\:xA seja encaminhada aos Senhores Mi
nistros de Estado da Reforma Agrária e Recursos
Hídricos e indicação anexa que sugere a continuida
de da construção da Adutora do Garças ao Riacho
do Banguê, em Poço do Icó, Santa Maria da Boa
Vista-PE.

Sala das Sessões, 1 de abril de 1991. - Depu
tado Gonzaga Patriota.

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

REQUERIMENTO N2197
(Do Sr. Pedro Wilson)

Requer a Constituição de Comis~

são Externa para acompanhar as apura
ções dos fatos envolvendo agressões e
homicídios praticados pela Polícia Mili
tar do Estado de São PaMla e vei~ula

dos pela televisão - Red!1' 6~~~~"-11@ dia
31-3-97.

Feito este registro, dirigimos apelo a Vossas
Excelência, objetivando a imediata construção dessa
pequena Adutora. GarçasIPoço do Icó, para resolver
o problema de 500 (quinhentos) famílias dos sem
terra em Pernambuco.

Sala das Sessões, 12 de abril de 1997. - Depu
tado Gonzaga Patriota.
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de trabalhadores rurais da região do submédio São Publique~se. Encaminhe-se. - Em 1-4-97. -
Francisco, com a construção da barragem de Itapari- Presidente.
ca, em Petrolândia, colocando-as em suas agrovilas
infra-estruturadas, pagando-lhes 1,5 (um e meio) sa
lários mínimos mensais, há uma década, sem lhes
entregar a água para a produção agrícola, gerando
nessas agrovilas a superpopulação de crianças e
muitos dos adolescentes assentados, engrossando
o descaminho de marginalizarão, nos centros urba
nos.

Outro órgão governamental que vem investindo
milhões de reais com a chamada reforma agrária do
Senhor Fernando Henrique Cardoso, é o INCRA, in
felizmente, em Pernambuco esse dinheiro ninguém
vê sua cor. São dezenas de projetos de reforma
agrária, muitos dos quais, em terras ocupadas pelo
MST - Movimento dos Sem Terra, praticamente in
produtivas, por falta de recursos para suas infra-es
truturas, principalmente os pequenos produtores do
rio São Francisco.

Aproveitamos os feriados de Semana Santa
para visitar alguns desses assentamentos do INCRA
dentre eles. O Projeto Poço do 1c6, em Santa Maria
da Boa Vista, com 850 hectares, 26 famílias de agri
cultores, terras parcialmente preparadas, distante
apenas 5 (cinco) quilômetros da Adutora do Garças,
e, sem água para suas irrigações.

Não fosse as benéficas ações do atual Superin
tendente do INCRA, em Pemambuco, Dr. Rossevelt
Gonçalves que vem fazendo das tripas coração, para
manter os Projetos do INCRA nada mais ali existiria.

Constatamos por intermédio de lideranças polí
ticas e rurais de Santa Maria da Boa Vista, a exem
plo de Rogério Júnior, José Walberto; José Gildásio,
Cícero Pires: João André, Benedito Alves; entre ou
tros que a solução para resolver o problema dos pro
jetos Poço do Icó, Barra do Jacaré, Lagoa da Pedra,
Garças e outros desse vale, para irrigar aproximada
mente 5.000 hectares e beneficiar mas de 500 (qui
nhentas famílias) é a continuação da Adutora do
Garças até o Riacho do Banguê, numa extensão de
apenas 5 (cinco) quilômetros, com aproveitamento
das atuais motobombas e eletrificação já existen
tes.



PROJETO DE LEI N!l2.921197
(Do Sr. Vicente Cascione)

Ementa: Constitui e define a área do
porto organizado de Santos, no Estado
de 810 Paulo.

Às Comissões: Art. 24, 11 Ciêlicia e
Teco Comunicação e Informática, Economia,
Industria e Comércio, Const. e Justiça e de
Redação (art. 54, RI)

Em 14-97.- Presidente.

rio.
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. Art. 1.2. O art. 91 ~a Lei n.2 9.279, de 14 de Com o nosso projeto, pretendemos, além esti-
~alo de 1996, passa a vigorar com a seguinte reda- mular a pesquisa científica e tecnológica no Brasil,
çao: solucionar o impasse surgido da interpretação des-

-Art. 91. A propriedade de invenção ou ses dois princípios conflitantes, fazendo justiça a
de modelo de utilidade será comum, em par- ambas as partes, empregado e empregador.
tes iguais, quando resultar da contribuição São essas razões por que contamos com sua
pessoal do empregado e de recursos, da- aprovação.
dos, meios, materiais, instalações ou equi- Sala das Sessões, 12 de abril de 1997. - Depu-
pamentos do empregador. tado Jovair Arantes.

Parágrafo único. O empregado faz jus
a 50% (cinqüenta por cento) do lucro líquido
resultante da comercialização de invenções
decorrentes de sua contribuição pessoal.-

Art. 2.2. O Poder Executivo regulamentará a
presente lei no prazo de 60 (sessenta) dias de sua
publicação.

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

Art. 42. Revogam-se as disposições em contrá-

Justiflcaçio

Existem homens que, pelo trabalho de suas
mentes privilegiadas, constituem a vanguarda da
criação científica e tecnologia indispensável ao de
senvolvimento econômico, político e social de qual
quer nação.

A proteção à chamada propriedade intelectual,
em suas múltiplas formas, é necessária para que es
ses homens de gênio se sintam estimulados à pes
quisa e à produção científica.

É vasta e crescente a incidência de direitos de
propriedade intelectual sobre atividades econômicas,
em simetria com a própria abrangência do conceito
de tecnologia ao qual estão associados. Considera
se ainda que uma mesma inovação tecnológica
pode ter aplicação direta, ou fortes implicações, em
diferentes atividades ou setores econômicos.

Verifica-se, hoje em dia, a tendência de ampliar
e generalizar o conceito de propriedade intelectual,
ou direito de 'autor. O princípio geral é de que a in
venção pertence ao autor, fruto que é de seu traba
lho.

Esse direito, no entanto, sofre limitações quan
do o invento se dá no decurso de um contrato de tra
balho, ou seja, no momento em que o empregado
presta serviço em beneffcio de outrem, com material
alheio, subordinado a um empregador, sendo por
este dirigido e fiscalizado, em virtude de um princípio
geral do Direito do Trabalho que diz serem do em
pregador os resultados do trabalho do empregado.

Art. 1.2 A área do porto organizado de Santos,
no Estado de São Paulo, é constituída:

I - pelas instalações portuárias terrestres exis
tentes, na margem direita do estuário formado pelas
ilhas de São Vicente e de Santo Amaro, desde à
Ponta da Praia até Alarnoa e, na margem esquerda,
desde a Ilha de Barnabé até a embocadura do Rio
Santo Amaro, abrangendo todos os cais, docas,
pontes, piers de atracação e de acostagem, arma
zéns, pátios, edificações em geral, vias internas de
circulação rodoviárias e ferroviárias e, ainda, os ter
renos ao longo dessas faixas marginais e em suas
adjacências, pertencentes à União, incorporados ou
não ao patrimônio do porto de Santos, ou sob sua
guarda e responsabilidade, incluindo-se também a
Usina Hidrelétrica de Itatinga e a faixa, de domínio~
suas linhas de transmissão;

11 - pela infra-estrutura de proteção e acesso
aquaviário, tais como áreas de fundeio, bacias de
evolução, canal de acesso até o paralelo 232 52 15
Sul e áreas adjacentes a este até as margens das
instalações terrestres do porto organizado, conforme
definido no inciso I desta Lei, existentes ou que ve
nham a ser construídas e mantidas pela Administra
ção do porto ou por outro órgão do Poder Público.

Art. 2.2 A Companhia Docas do Estado de São
Paulo - CODESP fará a demarcação em planta, da
área definida no artigo primeiro.

Art. 32 Revogam-se as disposições em contrá-
rio.



REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N2 2.295/97
(Da Sra. Deputada TeIma de Souza)

Solicita Informações ao Senhor Mi~

nislro de Estado dos Transportes

senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50 parágrafo 22 da

Constituição Federal, o art. 115, inciso I, do Regi
mento Intemo, solicito a Vossa Excelência seja en
caminhado ao Ministério dos Transportes o seguinte
pedido de informação:

O Govemo Federal criou uma situação insus
tentável para o porto de Santos. Ao baixar a Portaria
n2 94/95 dividiu em dois o maior porto da América
Latina, reservando ao setor privado o bônus e, ao
público, o ônus.

Com certeza, o Governo tentará questionar tal
afirmação retrucando que a Portaria apenas redefi
niu as coordenadas geográficas que limitavam o
chamado porto organizado. Assim, teria sido mera
-coincidência geográfica- o terminal da COSIPA pri
vatizada ficar fora da área do porto organizado.

Essa já seria uma explicação insuficiente mes
mo se não tivéssemos conhecimento de uma outra
-coincidência-, que não está no mapa do estuário de
Santos, mas no calendário. A citada Portaria n2
94/95, que dividiu o porto em dois, foi assinada pelo
Ministério dos Transportes no dia 17 de fevereiro de
1995. O contrato de adesão MT-DPH, n2 035195,
que autoriza a COSIPA a operar no seu cais com
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Art. 4.2 Esta Lei entra em vigor na data de sua exatamente porque por absurdo e inexplicável privi-
publicação. Iégio que lhe concedeu o Govemo Federal (data vê-

Sala das Sessões, 12 de abril de 1997., nia, contra a LeQ, deixou de integrar a área do porto

J if
· - organizado de Santos e partir da mágica Portaria n2

ust IcaçaO 94/95.

- O Ministério dos Transportes, por meio da Por- Este projeto de Lei visa a restabelecer a situa-
taria n2 1.021, de 20 de dezembro de 1993, consti- ção definida pela Portaria n2 1.021/93, como forma
tuiu a área do porto organizado de Santos, Estado de manter o princípio da isonomia, relativamente aos
de São Paulo, aludido, no preâmbulo da Portaria, ao aspectos privativos no porto organizado e de dar jus-
artigo 87, parágrafo único, inciso" da Constituição to cumprimento à Lei n2 8.630/93 (e ao seu espírito),
Federal e ao inciso IV, do § 12, do art. 12 da Lei n2 promovendo a justiça social no campo do trabalho
8.630, de 25 de fevereiro de 1993. portuário, e finalmente de dar unidade ao porto de

Embora os referidos dispositivos não tenham Santos, do ponto de vista de sua administração.

pertinência com a matéria ~bjeto da Po~~a, e~ta vi- Deputado Vicente Cascione _ PTB/SP
geu até que outra fosse baixada, pelo Mlnlsténo dos
Transportes. Trata-se da Portaria n2 94/95, de 17 de Às Comisssões: art. 24, 11 Viação e
fevereiro de 1995, que redefiniu a área do porto or- Transportes, Constituição e Justiça e de Re-
ganizado de Santos, alterando sem limites fixados, dação (art. 54, RI)
anteriormente, para excluir o porto operado pela CO- Em 1.2..4-97.- Michel Temer, Presidente
SIPA do porto organizado.

Ocorre que o porto operado pela COSIPA é
área física encrustrada no seio do porto de Santos,
considerado uterino, por estar no estuário da bafa de
Santos. Esse porto privativo situa-se no ponto mais
interior do estuário, em cujas margens está o porto
organizado de Santos, administrado pela CODESP
(Companhia Docas do Estado de São Paulo) que
mantém a infra-estrutura do porto, de que se apro
veita a própria COSIPA sem que qualquer contra
prestação lhe seja imposta em decorrência dos be
nefícios de que usufrui.

Não há cabimento de se excluir a área do cais
da COSIPA do porto organizado, afinal outros tre
chos ou terminais já privatizados do porto de Santos
o integram e, portanto, ficam sujeitos às regras estabe
lecidas pela Lei n2 8.630/93, que -Dispõe sobre o re
gime jurfdico da exploração dos portos organizados
e das instalações portuárias e dá outras providên
cias-.

A Lei n2 8.630193 estabelece, entre outras re
gras, como é feita a gestão de mão-de-obra do tra
balho portuário avulso, através do órgão gestor
(OGMO). A contratação do trabalho portuário avulso
é feita por meio do OGMO ao qual cabe administrar
o fomecimento da mão-de-obra, manter o cadastro
dos trabalhadores, promover-lhes o treinamento e
habilitação, etc.

A COSIPA, ao receber a dádiva de ficar excluí
da da área do porto organizado, além de valer-se,
sem ônus algum, da infra-estrutura do porto organi
zado de Santos, administrado pela CODESP, recu
sa-se a contratar a mão-de-obra através da OGMO,



1) Por que o Ministério dos Transportes reviu a
posição expressa no ofício 1.160/94, de 26-7-94, as
sinado pelo então Secretário Executivo do Ministério,
que colocava como pré-condição para a assinatura
do contato de adesão o equacionamento das dívidas
da COSIPA com a CODESP?

2) Quem autoriza a redação da Taxa de Utiliza
ção Portuária (TUP) para a COSIPA?

3) Quais foram os procedimentos e pareceres
utilizados para tal autorização?

4) Por que o Conselho de Autoridade Portuária
(CAP) não foi ouvido?

5) Por que a CODESP não for ouvida?
6) De onde sairão os recursos para cobrir o

prejuízo da CODESP com tal redação?
7) Há previsões da extensão do benefício para

outros terminais privados?
8) Por que o Governo continua recusando o

papel de intermediar negociações entre a COSIPA e
trabalhadores?

Sala da Sessão, 12 de abril de 1997. - Teima
de Souza, Deputada Federal- PT/SP.

VII- ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) Nada
mais havendo a tratar,vou encerrar a sessão

O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) -

COMPARECEM MAIS OS SRS.:
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cargas de terceiros, isto é, a ter terminal privado, é Para conceder tal benefício à COSIPA, o CON-
datado do dia 18 de fevereiro de 1995. JUR (Conselho Jurídico do Ministério dos Transpor-

Apenas um dia separa as duas "providências". tes) deu um encaminhamento jurídico que:
Não é preciso muito para se concluir que o porto de 1) ignorou o parecer da Secretaria de Trans-
Santos foi dividido com o específico objetivo de pro- portes, que é um órgão técnico do Ministério, e que
porcionar à COSIPA lucros com uso de seus cais. E foi tratada como parte interessada;
também, não é preciso dizer que a obtenção de mais 2) ignorou a CODESP que não foi chamada a
essa "vantagem" não estava prevista nos termos de opinar;
privatização da empresa. 3) ignorou o Conselho de Autoridade Portuária

Essas estranhas coincidências permitem que a - CAP - que pela Lei de Modernização dos Portos é
COSIPA ameace uma relação de trabalho estabele- responsável pela detenção de tarifas.
cida durante mais de um século e subverta, com Temos informações que dos terminais privati-
isso, o padrão de desenvolvimento da indústria por- vos - o da ULTRAFÉRTIL é fora do porto organiza-
tuária do País. A empresa decidiu operar navios, a do e o da Cutrale (dentro do porto organizado) - já
partir desta quarta-feira, dia 2, sem a presença de solicitam o mesmo tratamento dispensado à COSI-
trabalhadores avulsos, como determina a Lei n2 PA. Pelos meus cálculos, se o benefício for estendi-
8.630/93. do, representará um prejuízo de mais de R$45 mi-

Se consumada, essa decisão trará prejuízos ir- Ihões à CODESP.
reparáveis ao porto de Santos e a seus trabalhado- As empresas privadas continuariam se benefi-
res, que viverão uma instabilidade sem limites - só ciando dos serviços prestados pela empresa pública,
comparável à que viveram no início deste século. sem, entretanto, pagarem por eles.

Os trabalhadores se mobilizam e buscam, com Diante disso, requeiro as seguintes informaçõ-
apoio de parlamentares da região, uma solução ne- es:
gociada. A empresa tem se recusado até mesmo a
ouvi-los.

Essa arrogância parece ter firme sustentação
no Governo Federal. Mais precisamente, no Gabine
te da Casa Civil.

Vejamos se a empresa tem ou não razão em
sentir-se tão podero~.

Em julho de 94, o Ministério dos Transportes
avaliava que o Governo só deveria viabilizar o con
trato de adesão da COSIPA se a empresa assi
nasse termo de compromisso para seus débitos
com a CODESP. Ora, o contrato, como dissemos,
foi assinado em 18-2-95, e os débitos, esqueci-
dos.

Também desde 1994, a COSIPA tentava obter
posição privilegiada em relação ao porto público,
através da redução da Taxa de Utilização do Porto·
(TUP), o que foi negado pelo Ministério dos Trans
portes. Essa taxa é paga por todos os usuários do
porto e serve para cobrir custos de manutenção
como, por exemplo, o da dragagem do canal de
acesso ao estuário, que está sob responsabilidade
daCODESP.

Em 17 de outubro de 1996, o Ministério dos
Transportes reviu a posição e reduziu o pagamento
da COSIPA para R$0,45 por tonelada transportada.
Pelo mesmo peso, os demais terminais pagam
R$4,42.
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Maranhão

Albérico Filho - Bloco - PMDB; Antonio Joa
quim Araújo - PFL; Costa Ferreira - PFL; Davi Al
ves Silva - PPB; Eliseu Moura - PFL; Jayme Santana
-PSDB.

ceara

Anibal Gomes - Bloco - PMDB; Antonio
dos Santos - PFL; Edson Queiroz - PPB; Edson
Silva - PSDB; Firmo de Castro - PSDB; Gonza
ga Mata - Bloco - PMDB; Inácio Arruda - Bloco
- PCdoB.

Piauí

Ari Magalhães - PPB; B. Sá - PSDB; Ciro No
gueira - PFL; Felipe Mendes - PPB; João Henrique
- Bloco - PMDB.

Rio Grande do Norte

Henrique Eduardo Alves Bloco - PMDB; Ibere
Ferreira - PFL; João Faustino - PSDB.

Paraíba

Adauto Pereira - PFL; Álvaro Gaudêncio Neto
- PFL; Armando Abilio - Bloco - PMDB; Enivaldo Ri
beiro - PPB; Gilvan Freire - Bloco - PMDB; Ivandro
Cunha Lima - Bloco - PMDB.

Pernambuco

Ademir Cunha - PFL; Antonio Geraldo - PFL;
Fernando Ferro - Bloco - PT; Fernando Lyra - PSB;

.Gonzaga Patriota - PSB; Humberto Costa - Bloco 
PT; lnocencio Oliveira - PFL; João Colaço - PSB.

Alagoas

Alberico Cordeiro - PTB; Augusto Farias 
PPB; Benedito de Lira - PFL; Ceci Cunha - PSDB;
Fernando Torres - PSDB.

Segii)e

Adelson Ribeiro - PSDB; Carlos Magno 
PFL.

Bahia

Alcides Modesto - Bloco - PT; Aroldo Cedraz
PFL; Benito Gama - PFL; Claudio Cajado - PFL;
Colbert Martins - Bloco - PMDB; Coriolano Sales 
Bloco - PDT; Domingos Leonelli - PSDB; Eujacio Si
mões - PL; Felix Mendonça - PTB; Geddel Vieira
Lima - Bloco - PMDB; Haroldo Lima - Bloco 
PCdoB; Jaime Fernandes - PFL; Jairo Azi - PFL;
Jairo Carneiro - PFL; Jaques Wagner - Bloco - PT;
João Almeida - Bloco - PMDB; João Almeida - Blo-

co - PMDB; João Carlos Bacelar - PFL; Jose Leão
-PSDB.

Minas Gerais

Ademir Lucas - PSDB; Aecio Neves - PSDB;
Antonio do Valle - Bloco - PMDB; Aracely de Pau
la -PFL; Armando Costa - Bloco - PMDB; Bonifa
cio de Andrada - PPB; Carlos Melles - PFL; Dani
lo de Castro - PSDB; Elias Murad - PSDB. Eliseu
Resende - PFL; Fernando Diniz - Bloco 
PMDB;Francisco Horta - PFL; Gensesio Bernardi
no - Bloco - PMDB; Herculano Anghinetti - PPB;
Hugo Rodrigues da Cunha - PFL; Ibrahim Abi-Ac
kel - PPB; Israel Pinheiro - PTB; Jaime Martins
- PFL; Joana Dare - BloQo .,.. PT; João Fassarel
la - Bloco - PT; João Magalhaes - Bloco 
PMDB.

Espirito santo

Adelson Salvador - Bloco - PMDB; Etevaldo
Grassi de Menezes - PTB; Feu Rosa - PSDB; Joao
Coser - Bloco - PT.

Rio de Janeiro

Alcione Athayde - PPB; Aldir Cabral - PFL;
Alexandre Cardoso - PSB; Alexandre Santos 
PSDB; Alvaro Valle - PL; Arolde de Oliveira - PFL;
Candinho Mattos - PSDB; Carlos Alberto Campista
- PFL; Carlos Santana - Bloco - PT; Cidinha Cam
pos - Bloco - PDT; Eurico Miranda - PPB; Fer
nando Gab'eira - PV; Fernando Gonçalves - PTB;
Flavio Palmier da Veiga - PSDB; Francisco Silva 
PPB; Itamar Serpa - PSDB; Jair Bolsonaro - PPB;
Jandira Feghali - Bloco - PCdoB; Joao Mendes 
PPB.

São Paulo

Adhemar de Barros Filho - PPB; Alberto
Goldman - Bloco - PMDB; Aldo Rebelo - Bloco 
PCdoB; Almino Affonso - PSDB; Aloysio Nunes
Ferreira - Bloco - PMDB; Antonio Carlos Pannuzio
- PSDB; Arlindo Chinaglia - Bloco - PT; Arnaldo
Faria de Sá - PPB; Arnaldo Madeira - PSDB; Ary
Kara - Bloco - PMDB; Ayres da Cunha - PFL;
Carlos Apolinario - Bloco - PMDB; Carlos Nelson
- Bloco - PMDB; Celso Russomanno - PSDB; Co
rauci Sobrinho - PFL; Cunha Lima - PPB; Dalila
Figueiredo - PSDB; De Velasco - Bloco - PSD;
Delfim Netto - PPB; Duilio Pisaneschi - PTB; Edi
nho Araujo - Bloco - PMDB; Eduardo Jorge - Blo
co - PT; Fausto Martello - PPB; Fernando Zuppo
- Bloco - PDT; Franco Montara - PSDB; Helio Bi-
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cudo - Bloco - PT; Helio Rosas - Bloco - PMDB;
Ivan Valente - Bloco - PT; João Mellão Neto - PFL.

Mato Grosso

Gilney Viana - Bloco - PT.

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - Bloco - PCdoB; Augusto
Carvalho - PPS; Benedito Domingos - PPB; Chico
Vigilante - Bloco - PT.

Goiás

Aldo Arantes - Bloco - PCdoB; Barbosa Neto 
Bloco - PMDB.

Mato Grosso do Sul

OUso SperaflCO - Bloco - PMDB; Flavio Derzi -

PPB.

Paraná

Abelardo Lupion - PFL; Affonso Camargo 
PFL; Alexandre Ceranto - PFL; Basilio Villani 
PSDB; Chico da Princesa - PTB; Dilceu Sperafico 
PPB; Djalma de Almeida César - Bloco - PMDB;
Fernando Ribas Carti - Bloco - PDT; Flavio Ams 
PSDB; Hermes Parcianello - Bloco - PMDB; João
Iensen - PPB.

Santa Catarina

Dejandir Dalpasquale - Bloco - PMDB; Dercio
Knop - Bloco - PDT; Edinho Bez - Bloco - PMDB;
Edison Bez - Bloco - PMDB; Hugo Biehl- PPB.

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - Bloco - PT; Adroaldo Streck 
PSDB; Airton Dipp - Bloco - PDT; Artindo Vargas 
PTB; Augusto Nardes - PPB; Cartos Cardinal - Blo
co - PDT; Darcísio Perondi - Bloco -" PMDB; Eliseu
Padilha - Bloco - PMDB; Enio Bacci - Bloco - PDT;
Esther Grossi - Bloco - PT; Ezidio Pinheiro - PSDB;
Fetter Júnior - PPB; Germano Rigotto - Bloco 
PMDB; Ivo Mainardi - Bloco -: PMDB; Jair Soares 
PFL; Jarbas Lima - PPB.

DEIXAM DE COMPARECER OS SE
NHORES:

Roraima

Moisés Lipnik - PTB.

Pará

Giovanni Queiroz - Bloco - PDT; Olavio Ro
chas - PSDB; Raimundo Santos - PFL.

Acre

João Maia - PFL; Ronivon Santiagó:"" PFL.

Tocantins

Osvaldo Reis - PPB.

Maranhão

César Bandeira - PFL; Haroldo saboia - Bloco 
PT; Mauro Fecury - PFL; Remi Trinta - Bloco - PMDB.

Ceará

Antonio Balhmann - PSDB; Amon Bezerra 
PSDB; Marcelo Teixeira - Bloco - PMDB; Paes de
Andrade - Bloco - PMDB.

Piauí

Aberto Silva - Bloco - PMDB; Paes Landim - PFL

Rio Grande do Norte

Augusto Viveiros - PFL; Betinho Rosado 
PFL; Cartos Alberto - PSDB - Cipriano Correia 
PSDB - Ney Lopes - PFL.

Paraíba

Efraim Morais - PFL; José Aldemir - Bloco 
PMDB.

Pernambuco

Severino Cavalcanti - PPB; Wilson Campos 
PSDB.

Alagoas

Talvane Albuquerque - PFL

Segipe

Bosco Franca - PMN; Cleonâncio Fonseca -
~a .

Bahia

Prisco Viana - PPB.

"Minas Gerais

Mario de Oliveira - PPB; Paulo Delgado - BI<r
co-PT.

Rio de Janeiro
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Eduardo Mascarenhas - PSDB - Femando Lo
pes - Bloco - PDT; Laura Carneiro - PFL; Marcia
Cibilis Viana -·Bloco - PDT; Maria da Conceição Ta
vares - Bloco - PT.

810 Paulo

Cunha Bueno - PPB; Jurandyr Paixão - Bloco
- PMDB; Marquinho Chedid - Bloco - PSD; Wagner
Salustiano - PPB.

. Mato Qrosso

Murilo Domingos - PTB.

Goiás

Roberto Balestra - PPB.

Mato Grosso do Sul
Marisa Serrano - Bloco - PMDB; Nelson lrad

-PTB. .

Paraná

Werner Wanderer - PFL.

Santa catarina
Neuto de Conto - Bloco - PMDB.

Rio Grande do Sul

Adylson Motta - PPB.

o SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - En
cerro a sessão, designado para amanhã, quarta-fei
ra, dia 2, às 14 horas, a seguinte.

ORDEM DO DIA
(Às 16 horas)

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

ContiI1UlaÇiO dII.Dlacuuio

1
PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO,

Ntt 173-8, DE 1995
(DO PODER EXECUTIVO)

Continuação da discussão, em primeiro tumo, da
proposta de Emenda à Constituição nli 173-A, de 1995,
que modifica o capítulo da Administração Pública,
acrescenta nonnas às Disposições~sGe
rais e estabeJecO nonnas de transiçio; tendo parece
res: da Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela admissibilidade, com emendas, com

declarações de voto dos SIS. Nilson Gibson, Gérson
Peres, Coriolano Sales, Jarbas Uma, Almino Affonso,
Régis de Oliveira, Jair Siqueira, Udson Bandeira, Mar
celo Déda, Milton Temer, Milton Mendes, Matheus
Schmidt, Vicente Arruda, ~nio Bacci, Haroldo Lima,
Nestor Duarte, Aldo Arantes, Bonifácio de Andrada,
Zulaiê Cobra, Ivandro Cunha Lima e Roberto Magalhã
es (Relator: Sr. Prisco Viana); e da Comissão Especial,
pela aprovação, com substitutivo, pela aprovação par
cial das emendas apresentadas na Comissão n!ls 3, 6,
8,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,31,33,
36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,49,51,52,53,54,
56, 57, 58, 59 e 60; e pela rejeição das emendas rfJ:' 1,
2,4,5,7,9,10,11,12,13,21,23,26,27,29,32,34,
35,39,47,48,50 e 61, com complementação de voto,
contra os votos dos Deputados Régis de Oliveira, Vi~

cente Cascione, Jair Bolsonaro, Prisco Viana, Alexan
dre Cardoso, Marcelo Déda, Maria Laura, Teima de
Souza, Eurípedes Miranda, Matheus Schmidt e Agnelo
Queiroz. A Deputada Elcione Barbalho apresentou de
claração de voto. O Deputado Agnelo Queirozapresen
tou voto em separado. Apresentaram, em conjunto,
votos em separado, os Deputados Marcelo Déda, Ma
ria Laura e TeIma de Souza, e os Deputados Matheus
Schmidt e Eurípedes Miranda (Relator: Sr. Moreira
Franco).

AVISOS
PROPOSiÇÕES EM FASE DE EMENDAS

OU RECURSOS
l-EMENDAS

11- RECURSOS

1. CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE Co.
MISSÃO - ART. 24, 11
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECUR
SO: ART. 58, § 111

INTERPOSiÇÃO DE RECURSO: ART. 58, § 3ll
combinado com ART. 132, ~ 211

1.1 COM PARECERES FAVORAVEIS

PROJETO DE LEI:
N22.226f96 (ALOYSIO NUNES FERREIRA)- Revoga

o parágrafo único do art. 442 daConsolidação das
Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto
Lei nR 5.452, de 12 de maio de 1943.

- Apensado ao PL nll 509/95
PRAZO -11l DIA: 2-4-97
OLnMO DIA: 8-4-97
1.2 COM PARECERES, QUANTO AO MÉRITO, CON

TRÁRIOS
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PROJETOS DE LEI: 4 6'-feira 10:00 Antonio Brasil
N2 509-8I95 (JOSÉ FORTUNATI) - Acrescenta pará- 10:25 João Coser

grafo ao art. 442 da Consolidação das Leis do 10:50 Benedito Domingos
Trabalho, em face do art. 72, inciso I, da Constitui- 11:15 Magno Bacelar

11:40 Osmir Umação Federal.
12:05 Marconi Perillo- Apensados a este os PLs nlls 2.226/96 (ver 1.1),
12:30 Jarbas Uma788195 e 1.547196 (constantes deste item) 12:55 Aldo Arantes

PRAZO -12 DIA: 2-4-97 13:20 Socorro Gomes
ÚLTIMO DIA: 8-4-97 7 ~feira 15:00 Pimentel Gomes
NR 788195 (EZlDIO PINHEIRO) - Dá nova redação ao 15:25 Freire Júnior

parágrafo único do art. 442 da Consolidação das 15:50 Antonio Feijão
Leis doTrabalho - CLT, para declarara inexistên- 16:15 Feu Rosa
cia de vínculo empregatício -exclusivamente- en- 16:40 Giovanni Queiroz

17:05 Luiz Fernandotre Cooperativas e seus associados.
17:30 Paes Landim- Apensado ao PL nll 509/95
17:55 Ceci Cunha

PRAZO -12 DIA: 2-4-97 18:20 Ricardo Rique
ÚLTIMO DIA: 8-4-97 8 31.feira 15:00 Costa Ferreira
NR 1.547196 (JOÃO COSER e OUTROS) - Acrescenta 15:25 José Carlos Vieira

parágrafos ao art. 442 da Consolidação das Leis 9 41.feira 15:00 Regina Uno
do Trabalho (CLT) 15:25 Talvane Albuquerque

- Apensado ao PL nll 509/95 10 51.feira 15:00 Ademir Cunha
PRAZO -12 DIA: 2-4-97 15:25 Haroldo Sabóia
ÚLTIMO DIA: 8-4-97 11 e---feira 10:00 Luiz Alberto

10:25 Asdrubal Bentes

3. CONTRA DECLARAÇÃO DE PREJUDICIAUDA-
10:50 Vânio dos Santos
11:15 Agnelo Queiroz

DE - ART. 164, § 12
11:40 Sarney Filho

(SUJEITOS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO, 12:05 GilneyViana
APÓS OUVIDAACCJR, NOSTERMOS DOART. 12:30 Sérgio Miranda
164, § 2i e § 32) 12:55 Paulo Paim
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECUR- 13:20 Marcus Vicente
SO: ART. 164, § 2i 14 ~feira 15:00 Pedro Valadares

PROJETO DE LEI: 15:25 Airton Dipp
15:50 Carlos Airton

NR 2.816197 (MURILO PINHEIRO) - Dispõe sobre a 16:15 CarlQs Cardinal
criação de Escola Técnica Federal com sede em 16:40 Luciano Zica
Macapá - Estado do Amapá. 17:05 Bonifácio de Andrada

PRAZO - 42 DIA:2-4-97 17:30 Aroldo Cedraz
ÚLTIMO DIA: 3-4-97 17:55 Chico Vigilante

18:20 Cláudio Chaves

15 31.feira 15:00 Padre Roque
RELAÇÃO DOS DEPUTADOS INSCRITOS 15:25 Alzira Ewerton

PARA O GRANDE EXPEDIENTE 16 41.feira 15:00 José Unhares
- ABRIL DE 1997- 15:25 Lídia Quinan

Data Dia da semana Hora Nome 17 51.feira 15:00 Moisés Bennesby
2 41.feira 15:00 EstheroGrossi 15:25 Ricardo Barros

15:25 Milton Temer
18 61.feira 10:00 Dalila Figueiredo

3 51.feira 15:00 Hélio Rosas 10:25 Enivaldo Ribeiro
15:25 Domingos Leonelli 10:50 zaire Rezende
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11:15 Welson Gasparini 12:05 .Nícias Ribeiro
11:40 Adroaldg Streck 12:30 Fernando Ferro
12:05 Arlindo Vargas 12:55 Waldomiro Fioravante
12:30 Nárcio Rodrigues 13:20 Amon Bezerra
12:55 Germano Rigotto

28 21.feira 15:00 Nilson Gibson13:20 Humberto Costa
15:25 Adhemar de B. Filhos

22 31.feira 15:00 Luiz Carlos Hauly 15:50 César Bandeira
15:25 José Augusto 16:15 Odacir Klein

23 41.feira 15:00 José Genoíno
16:40 Joana D'are
17:05 João Paulo

15:25 Matheus SChmidt 17:30 Cunha Lima
24 51.feira 15:00 Noel de Oliveira 17:55 Paulo Rocha

15:25 Mário Negromonte 18:20 José Chaves

25 61.feira 10:00 Osvaldo Reis 29 31.feira 15:00 Jaime Martins
10:25 Nedson Micheleti 15:25 Francisco Silva
10:50 Antonio do Valle 30 41.feira 15:00 Maria Valadão
11:15 Augusto Carvalho 15:25 Armando Abílio11:40 Augusto Viveiros

ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES

5 - O quadro atual de endividamento do setor, e o
balanço da politica de securitização das
dividas com o crédito rural.

4 - Os recursos para a safra 96/97, expectativas
de produção, preços, renda, importação de
alimentos, estoques etc... ;

A V I S O N° 02197

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Inicio: 01/04/97
Prazo: 5 SessOes
Decurso: 1- Sessao

1 - PROJETO DE LEI N° 2.607/96 - do Sr. Wilson
Leite Passos - que "Desapropria áreas
territoriais rurais de mais de 3.000 (três mil)
hectares cujos titulares sejam estrangeiros e
que não tenham efetiva atividade
economicamente produtiva".
RELATORA: Deputada ETEVALDA G. DE
MENEZES

I . COMISSÕES PERMANENTES:

COMISSÃO DE AGRICULTURA E,
POLlTICA RURAL

REUNIÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
Local: Plenário 06 - Anexo 11
Horário: 10 Horas

CONVIDADO:
- Senador ARLINDO PORTO NETO, Ministro
da Agricultura e do Abastecimento.

ASSUNTO:
1 - Avaliação da execução do Programa Nacional

de Fortalecimento da Agricultura Familiar 
PRONAF, no exercicio de 1996;

2 - A política agrícola posta em prática, a partir do
Plano Real, em especial, sobre os
instrumentos de tarifação, tributação, creditício,
de comercialização e preços;

3 - Os efeitos, na base produtiva interna da
agricultura, decorrentes da política acima
mencionada, em particular, dos instrumentos
operadores da liberalização comercial do
setor;

2- PROJETO DE LEI N° 2.625/96 - do Sr. Hugo
Rodrigues da Cunha - que "Dispôe sobre o
Arquivo Zootécnico Nacional dos .Animais
Domésticos de interesse econômico e dá
outras providências". .
RELATOR: Deputado CARLOS CARDINAL
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6-

3-

5-

7-

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 368/95 (Apensos os PLs
503/95 e 697/95) - do Sr. Gilney Viana - que
"dispõe sobre a normatização de veiculação de
propaganda comercial nos meios de
comunicação relacionada a velculos
automotores".
RELATOR: Deputado PAULO CORDEIRO
PARECER: CONTRÁRIO

PROJETO DE LEI N° 1.280-A/95 - do Sr.
Luciano Pizzatto - que "acrescenta dispositivo

PROJETO DE LEI N? 1.282-A/95 - do Sr.
Rommel Feijó - que "disciplina o Capitulo IV do
Título VIII, artigos 218 e 219 da Constituição
Federal, instituindo Programa de Incentivos
Fiscais à Formação Profissional Universitária e
Técnica Federal de 2° grau".
RELATOR: Deputadó ROBERTO SANTOS
PARECER: CONTRÁRIO

ORDINÁRIA

4-

5-

3-

1 - MENSAGEM N° 979/94 - do Poder Executivo 
que "submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante do Decreto de 04 de
novembro de 1994, que renova a concessão
outorgada à Rádio Monumental de Aparecida
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de
Aparecida, Estado de São Paulo".
RELATOR: Deputado VIC PIRES FRANCO
PARECER: FAVORÁVEL
Vista concedida ao Deputado CORAUCI
SOBRINHO que devolveu sem manifestação.

2 - MENSAGEM N° 456/96 - do Poder Executivo 
que "submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante do Decreto de 16 de
maio de 1996,· que renova a concessão da
FUNDAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO, para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Araucária, Estado do
Paraná".
RELATOR: Deputado SALVADOR ZIMBALDI
PARECER: FAVORÁVEL

A • Proposições Sujeitas à Apreciação
Conclusiva das Comissões

URGêNCIA

REUNIÃO ORDINÁRIA

local: Plenário 13, Anexo 11
Horário: 10 h

COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E,

INFORMAnCA

PAU T A N° 02/97

t • ORDEM DO DIA

PROJETO DE LEI N° 2.658/96 - do Sr.
Armando Abílio - que "Estabelece condições
especiais para a concessão de crédito de
custeio e investimento à agricultura irrigada".
RELATOR: Deputado ROBERTO PESSOA

PROJETO DE LEI N° 2.709/9.7 - do Sr.
Geraldo Pastana - que "Dispõe sobre a
tributação compensatória sobre a importação
de produtos agrícolas com subsídios na
origem".
RELATOR: Deputado CARLOS CARDINAL

PROJETO DE LEI N° 2.720/97 - do Sr. Jarbas
Lima - que "Inclui entre as áreas não
tributáveis pelo Imposto Territorial Rural (ITR)
as de matas nativas".
RELATOR: Deputado FÉLIX MENDONÇA

PROJETO DE LEI N° 2.738/97 - do Sr. Feu
Rosa - que "Dispõe sobre a exigibilidade de
aplicação em crédito rural e industrial e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado MOACIR MICHELETIO

PROJETO DE LEI N° 2.767/97 - do Sr. Hugo
Biehl - que "Cria o Fundo de Terras e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado DEJANDIR
DALPASQUALE

8 - PROJETO DE LEI N° 2.832/97 - do Sr.
Gervásio Oliveira - que "Dispõe sobre o
desconto de 50% dos fretes da Rede
Ferroviária Federal para transportes de
adubos, fertilizantes e forragens".
RELATOR: Deputado ELTON ROHNELT

4-
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à Lei nO 6.874, de 3 de dezembro de 1980, que
atribui à ~mpresa exploradora de serviços
públicos de telecomunicações a edição de
listas telefônicas".
RELATOR: Deputado JAQUES WAGNER
PARECER:FAVORAvEL

6 - PROJETO DE LEI N° 1.909/96 - do Sr. Aldo
Arantes - que "dispõe sobre o percentual
mlnimo de execução de músicas nacionais
pelas emissoras de rádio".
RELATOR: Deputado JORGE WILSON
PARECER: FAVORÁVEL

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA EDE REDAÇÃO

Local: Sala T-11, Plenário 1, Anexo 1\
Horário: 10 h

PAU T A N° 04/97

A • Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva das Comissões:

PRIORIDADE

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

4-

5-

6-

6.015, de 31 de dezembro de 1973, que
"dispõe sobre .os Registros Públicos e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado IVANDRO CUNHA
LIMA
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito,
pela rejeição

PROJETO DE LEI N° 1.172-A/95 - do Sr.
Luciano Zica - que "autoriza a Rodoferroviária
Noroeste a doar o imóvel que menciona".
RELATOR: Deputado NICIAS RIBEIRO
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade, técnica legíslativa e, no mérito,
pela aprovação

PROJETO DE LEI N° 1.204-A/95 - do Sr.
Luciano Castro - que "dispõe sobre a
periodicidade dos censos demográficos e
econômicos e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ARY KARA
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa

PROJETO DE LEI N° 1.314-A/95 - da Sra.
Fátima Pelaes - que "altera o art. 83 da Lei nO
8.069, de 13 de julho de 1990, que "dispõe
sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente
e dá outras providências".(Apenso o Projeto de
Lei nO 1.659/96)
RELATOR: Deputado ADHEMAR DE
BARROS FILHO
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa deste e do
Projeto de Lei nO 1.659/96, apensado
VISTA: Concedida em 19.11.96 ao Deputado
Darci Coelho.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 7 -

2 - PROJETO DE LEI N° 1.028/91 - do Sr. Ary
Kara - que "acrescenta dispositivo ao Código
de Processo Civil".
RELATOR: Deputado ADYLSON MOTTA
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito,
pela aprovação
VISTA CONJUNTA: Concedida em 23.04.96 8
aos Deputados Jarbas Lima e Vicente Arruda.

3 - PROJETO DE LEI N° 993/95 - do Sr. João
Fassarella - que "altera o art. 50 da Lei nO

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

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

PAU T A N° 05/97

PAU T A N° 08/97

A • Proposição sujeita à apreciação
conclusiva das Comissões:

PRIORIDADE

A • Proposição sujeita a disposições
especiais:(art. 202 e 203 do RI)

TRAMITAÇÃO ESPECIAL

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

1 - PROJETO DE LEI N° 2.843/97 - do Poder
Executivo (MSC nO 277/97) - que "Autoriza o
Presidente da República a proceder à
restituição dos bens de que trata o Decreto nO
65.157, de 15 de setembro de 1969, e dá
outras providências.".
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito,
pela aprovação, com emenda de redação

PAU T A N° 09/97

PAU T A N° 06/97

A • Proposição sujeita a disposições
especiais:(art. 202 e 203 do RI)

TRAMITAÇÃO ESPECIAL

1 - PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO
N° 281/95 - do Sr. Eurípedes Miranda e outros
- que "dispõe sobre o controle externo da
atividade policial".
RELATOR: Deputado PRISCO VIANA
PARECER: pela admissibilidade, com
substitutivo

PAU T A N° 07/97

A • Proposição sujeita à apreciação do
Plenário da Casa:

PRIORIDADE

A • Proposição sujeita à apreciação do
Plenário da Casa:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

1 - PROJETO DE LEI N° 1.665/96 - do Sr. José
Chaves - que "estabelece normas processuais
sobre alienação de imóveis com reserva de
domínio, altera dispositivos do Código de
Processo Civil e Código de Defesa do
Consumidor e dá outras providências".
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON
PARECER REFORMULADO: pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa deste e da emenda; da Comissão de
Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e
Minorias e, no mérito, pela rejeis:ão desta
emenda e pela aprovação do Projeto, nos
termos do substitutivo apresentado .
VISTA CONJUNTA: Concedida em 20.11.96
aos Deputados Vicente Arruda e Jarbas Lima.

1 - SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO
DE LEI COMPLEMENTAR N° 123-D/89 - que
"disciplina a elaboração, redação, alteração e
consolidação das leis, nos termos do parágrafo
único do art. 59 da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado ARY KARA
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito,
pela aprovação do Substitutivo

A V I S O N° 06/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 01.04.97
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 28 Sessão

A • Da Análise da Constitucionalidade,
Juridicidade e Mérito
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PAU T A N° 03/97

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

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERA EMEN
DAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO.

COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E

MINORIAS
Requerimento nd 09/97 dos Deputados
Fernando. Ferro e Valdeci Oliveira propondo a
convocaçao dos Ministros do Meio Ambiente,
dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, e
da Ciência e Tecnologia, para, em Reunião de
Audiência Pública, debaterem sobre os efeitos,
para o meio ambiente e para a saúde humana,
da utilização de sementes, e dos produtos
derivados, obtidas por meio de processos
transgênicos, bem como, sobre a atual posição
do governo brasileiro a respeito da importação
de sementes e produtos resultantes de tais
procedimentos de engenharia genética, e
como convidada, a entidade ambientalista
Greenpeace.

Requerimento nO 10/97 do Deputado Fernando
Gabeira propondo Reunião de Audiência
Pública tendo como expositores os Senhores:
Marilena Lazzarini, Presidente do Instituto
Brasileiro de Defesa do Consumidor - IDEC;
David Hathaway, representante da ASPTA;
Ruy de Góes~ da Greémpeace; Luís Antônio
Barreto, Presidente da Comissão Técnica

Requerimento nO 08/97 da Deputada Socorro
Gomes propondo a convocação dos Ministros
da Aeronáutica, e da Secretaria de Assuntos
Estratégicos para, em Reunião de Audiência
Pública, prestarem esclarecimentos sobre as
irregularidades e alterações nos valores dos
contratos relativos ao Projeto SIVAM,
constatadas em relatório produzido pelo
Tribunal de Contas da União.

Requerimento nO 07/97 do Deputado Fernando
Ferro propondo a convocação dos Ministros do
Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Amazônia
Legal, e da Indústria e Comércio para, em
Reunião de Audiência Pública, prestarem
esclarecimentos sobre o Imposto Verde, como
forma de garantir recursos para o Proálcool, e
convidado, o Presidente da Contag.

Estratégicos e do Presidente da Comissão de
Energia Nuclear, para, em Reunião de
Audiência Pública, prestarem esclarecimentos
sobre as denúncias de vazamento de material
radioativo e gases tóxicos, com contaminação
de funcionários e equipamentos, no Centro
Experimental Aramar da Marinha, em Iperó 
SP, bem como sobre a polltica governamental
de segurança das atividades nucleares.

6-

5-

4-

3-

deVotaçãoeB Discussão
Requerimentos:

2 - Requerimento n° 01/97 do Deputado Ivan
Valente propondo a convocaçao do Ministro da
Marinha , do Secretário de Assuntos

1 - PROJETO DE LEI N° 1.880-A/96 - do Sr.
Wigberto Tartuce - que "determina sobre o
registro dos transportes coletivos urbanos e
intermunicipais".
RELATOR: Deputado JOSÉ REZENDE

A • Conhecimento de Matéria de Natureza
Legislativa:

1 - OFIcIO N° 252/96 - Do Poder Judiciário,
Justiça Federal, Secretaria da 38 VaralMT 
que "dá conhecimento sobre manifestações da
Procuradoria da República no Esta'do de Mato
Grosso, e sobre decisOes do douto Juizo nos
autos da Açao de Reintegraçao de Posse nO
96.365··3, que a AJC Agropecuária Ltda. move
contra a Funai e a UniAo".

A V I S O N° 07/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
AO SUBSTITUTIVO
Início.: 01.04.97
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 2- Sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 2.661/96 - do Sr. Osório
Adriano - que "dispõe sobre o condomlnio em
"shopping-centers".
RELATOR: Deputado ALEXANDRE
CARDOSO
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Nacional de Biossegurança; e de
representantes dos Ministérios da Agricultura e
do Abastecimento; do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídrícos e da Amazônia Lega; da
Saúde;' e da Ciência e Tecnologia, para
discutirem sobre a atuação da Comissão
Técnica Nacional de Biossegurança.

7 - Requerimento nO 11/97 dos Deputados Gilney
Viana e José Coimbra propondo Reunião de
Audiência Pública com representantes de
empresas fabricantes de cigarro,
especificamente, da Souza Cruz e Phillip
Morris Marketing S. A., e da Associação de
Defesa dél Saúde dos Fumantes - ADESF,
para debaterem sobre o induzimento ao
consumo de cigarro em função de propaganda
enganosa e da dependência fisico-psíquica
causada pela nicotina.

c . Proposição Sujeita à Apreciação do
Plenário da Casa:

ORDINÁRIA

8 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
118195 - do Sr. Nicias Ribeiro - que "susta os
efeitos do Decreto nO 22, de 4 de fevereiro de
1991, que 'dispõe sobre o processo
administrativo de demarcação das terras
indígenas, e dá outras providências"'.
RELATOR: Deputado IVAN VALENTE
PARECER: Pela prejudicialidade.

C • Próposições Sujeitas à Apreciação
Conclu~iva das ComissQes:

ORDINÁRIA

classificados como eróticos nas dependências
de video locadoras".
Relatora: Deputada MARIA VALADÃO
PARECER: Favorável a este, e contrário ao
PL nO 2.567/96, apensado.

A V I S O N° 03/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Inicio.: 24/03197
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 5- SessAo

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

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

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO EINTERIOR·

Local: Plenário nO 14 - Anexo \I
Horário: 10 horas

9- PROJETO DE LEI N° 2.265/96 - do Sr.
Salomão Cruz - que "dispõe sobre a
exportação de madeira extraída da Amazônia".
RelatorA: Deputada RAQUEL CAPIBERIBE
PARECER: Contrário.

PAU T A N° 02197
A • Proposição sujeita àapreciaçlo do
Plenário da Casa:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

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

1 - PROJETO DE LEI N° 1.754/96 • do Sr. AntOnio
Feijão - que "Cria as Áreas de Lazer e Jogos·
ALLJ nos Estados fronteiriços da RegiAo Norte
e dá outras providências".
RELATOR: Deputado Prisco Viana
PARECER: Contrário

11 - PROJETO DE LEI N° 2.409/96 - do Sr. Vic
Pires Franco - que "dispõe sobre a
propaganda comercial de filmes em víc:leo

B • Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva das Comissões:
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PRIORIDADE 7 -

2-

3-

4-

5-

PROJETO DE LEI N° 1.827/96 - do Sr. Inácio
Arruda -que "Regulamenta os serviços de
distribuição de gás combustivel canalizado na
forma dada ao parágrafo 2° do artigo 25 da
Constituição Federal pela Emenda
Constitucional nO 5, de 1995".
RELATOR: Deputado João Paulo
PARECER: Favorável, com Substitutivo

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 814-A/91 - do Sr. Aroldo
Cedraz - que "Institui o Programa de
Reabilitação de Perimetros Irrigados no
Nordeste e dá outras providências".
RELATORA: Deputada Simara Ellery
PARECER: Favorável

PROJETO DE LEI' N° 1.891/96 - do Sr.
Gervásio Oliveira - que "Torna obrigatória a
construção de prédio destinado ao ensino
pré-escolar e de 1° grau, e de praça de
esporte, nos conjuntos residenciais com mais
de·· 200 (duzentas) unidades, quando
financiados pelo Sistema Financeiro da
Habitação - SFH, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado Murilo Pinheiro
PARECER: Favorável, com adoção da
emenda .apresentada na Comissão, na forma
das ~mendas oferec!d~s, pelo. Relator
VISTA: Em 27.11.96; concedida ao Deputado
Antônio Carlos Pannunzio .

PROJETO DE LEI, N° 1.944/96 - do Sr.
Gervásio Oliveira - que "Fixa normas de
descentralização administrativa- e participação
da população na ,aplicação dos recursos
destinados à habitação popular: para, a Caixa
Econômica Federal". '
RELATOR; Peputado,Nan,Souza,
PARECER: Favorávér, na" forma do
Substitutivo

PROJETO DE LEI N° 2.390/96 - do Sr. Leonel
Pavan - que "Altera a Lei nO 8.677, de 13 de
julho de 1993, que "dispõe sobre o Fundo de
Desenvolvimento Social, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado João Mendes
PARECER: Favorável

A V I S O N° 02/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Inicio.: 24-03-97
Prazo.: 5 SessOes
Decurso: 5· sessão

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

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

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

COMISSÃO DE ECONOMIA,, ,
INDUSTRIA ECOMERCIO

PAUTA N° 3/97

Horário: 10h

A - Proposição sujeita à apreciação do
Plenário da Casa:

prioridade

'6 - PROJETO'DE LEI N° 2.062/96 - do Sr. Jorge 1
Anders - que "Dispõe sobre a obrigatoriedade
da instalação de pára-raios' nos locais que
determina e dá outras providências". '
RELATOR: Deputado Airton Dipp
PARECER: Contrário ao Projeto da Lei nO

, ~ 2:062/96 e Favorável ao Projeto de Lei nO
2.315/96 (apensado), com emendas

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

PRIORIDADE

anônimas de capit~1 aberto e dá outras
providências". .
RELATOR: Deputado RUBEM MEDINA

1 - Projeto de Lei nO 3.259/92 - do Sr. Jackson
Pereira - que· "determina a forma de
debêntures de emissão das sociedades.

A V I S O N° 1/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Inicio: 12/12/96
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 38 Sessêo

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

5 - projeto de LEI nO 2.304/96 - do Sr. Mauricio
Requião - que "cria área de livre comércio no
Município de Guaíra, no Estado do Paraná, e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado PAULO RITZEL
PARECER: favorável

2-

3-

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

projeto de lei nO 3.874/93 - do Senado Federal
(PLS nO 176/91) - que "altera a Lei nO 5.227, de
18 de janeiro de 1967, que "dispõe sobre a
politica econômica da Borracha, regula sua
execução e dá outras providências".
RELATOR: Deputado PAUDERNEY AVELlNO
PARECER: favorável
VISTA: concedido pedido de vista, em
22/03/95, ao Deputado RUBEM MEDINA

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

Projeto de Lei nO 3.545/93 - do Sr. Jackson
Pereira - que "institui estimulos à ampliação
do comércio exterior para as empresas
fabricantes de veiculos, equipamentos e
componentes automotivos e autopeças".
RELATOR: Deputado JÚLIO REDECKER

Projeto de Lei nO 4.131/93 - <10 Sr. Renato
Johnsson - que "proíbe a importação de
veículos automóveis usados e dá outras
providências".
(Apensado o Projeto de Lei nO 4.177193)
RELATOR: Deputado JÚLIO REDECKER

Projeto de Lei n° 4.486-A/94 - do Sr. Carlos
Nelson - que "institui o Programa Nacional de
Qualidade e Desenvolvimento de Produtos 
PRONAP, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado RICARDO HERÂCLlO

Projeto de Lei nO 4.541-A/94 - do Sr. Valdir
Colatto - que "condiciona a vigência de ato do
Governo concessivo de subsidio à sua prévia
publicação no Diário Oficial da União".
RELATOR: Deputado PAULO RITZEL

PROJETO DE LEI N° 549-A/95 - do Sr. José
Fritsch - que "dispõe sobre os condominios
rurais".

. RELATOR: Deputadú HERCULANO
ANGHINETII

Projeto de Lei nO 571-A/95 - do Sr. Fausto M.
Martello - que "dispõe sobre a segurança na
comercialização de gás liquefeito de. petróleo".
RELATOR: Deputad"oANTONIO FEIJÃO

Projeto de Lei nO 623-A/95 - do Sr. José
Fortunati - que "dispõe sobre o consórcio para
aquisição de automóvel, pick up, furgão ou
similar, novo, equipado com motor de até
1.000 cm3 de cilindrada".
RELATOR: Deputado' LUIZ FERNANDO

Projeto de Lei nO 819/95 - do Sr. Welinton
Fagundes - que "dá nova redação ao artigo 17
e inciso 11 do Decreto-lei nO 204, de 27 de
fevereiro de 1967, que "dispõe sobre a
exploração de loterias e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado FRANCISCO HORTA
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10 - Projeto de Lei nO 949/95 - do Sr. Jorge Anders
- que "veda a concessão de aval por terceiros

em operação de financiamento contraída junto
às instituições financeiras públicas e privadas".
(Apensados os Projetos de Lei nOs 1.755/96 e'
2.641/96)
RELATOR: Deputado JÚLIO REDECKER

11 - Projeto de Lei nO 960-Al95 - do Sr. Padre
Roque - que "dispõe sobre a possibilidade de
o emitente e o portador legitimado sustarem o
pagamento de cheque".
RELATOR: Deputado JOÃO FASSARELLA

12 - Projeto de Lei N° 1.017-Al95 - do Sr. Jorge
Anders - que "dispõe sobre a obrigatoriedade
da instalação pelas fábricas e montadoras de
sistema antiassalto em veiculos automotores
tipo táxi".
(Apensado o Projeto de Lei nO 1.041/95)
RELATOR: Deputado ANTONIO BALHMANN

13 - Projeto de Lei nO 1.035-Al95 - do Sr. Sérgio
Arouca - que "dispõe sobre a padronização da
numeração dos chassis dos .veículos
automotores fabricados ou montados no Brasil
para a comercialização no mercado interno e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado ANTONIO BALHMANN

14 - Projeto de Lei nO 1.139/95 - do Sr. José
Fortunati - que "dispõe sobre normas técnicas
de qualidade' e segurança referentes a
produtos importados e .dá outras
providências".
RE,LATOR: peputado JOÃO j=ASSM~E~LA

15 - Projeto de Lei nO 1.144/95 - do Sr. Fausto
Martello - que "institui o "Benefício à Gestante"
para atendimento às trabalhadoras de baixa
renda e dá Ol,ltras providências". .
~~LATOR: Deputado MARILU GUIMARÃES

16 - Projeto de Lei nO 1.149/95 - do Sr. Luiz
Mainardi - que "estabelece forma de
tributação na importação de mercadorias por
pequenos comerciantes e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado JOÃO FASSARELLA

17 - Projeto de Lei nO 1.189/95 - dQ Sr. Jorge
Anders - que "obriga as montadoras de
automóveis a equipar os novos veículos com a

terceira luz de freio, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado HERCULANO
ANGHINETII

18 - Projeto de Lei nO 1.199/95 - do Sr. Augusto
Nardes - que "dá nova redação ao artigo 121
da Lei nO 6.015, de 31 de dezembro de 1973,
que "dispõe sobre os registros públicos e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado RENATO JOHNSSON

19 - Projeto de Lei nO 1.256-Al95 - do Sr. Eujácio
Simões - que "cria incentivos ao turismo
nacional e dá outras providências".
RELATOR: Deputado RICARDO HERÀCLlO

20 - Projeto de Lei nO 1.300/95 ._" do Sr. Sandro
Mabel - que "torna obrigatória a colocação de
"slogans" e dísticos nas embalagens de
produtos brasileiros de exportação".
RELATOR: Deputado RICARDO HERÀCLlO

21 - Projeto de Lei, nO 1.382/95 - do Sr. Nelson
Marchezan - que "estabelece diretrizes para a
desconcentração industrial".
(Apensado o Projeto de Lei nO 1.528/96)
RELATOR: Deputado GONZAGA MaTA

22 - Projeto de Lei nO 1.509/96 - do Sr. Nelson
Marchezan - que "dispõe sobre o' Plano
Plurianual para a .Triticultura " Nacional".
(Apensado o Projeto de Lei nO 2.739/97)
RELATOR: Deputado PAULO RITZEL

23 - Projeto de Lei nO 1.532/96 - do Sr. Waldomiro
Fioravante - que "estabelece regras para a
renegociação e alongamento das dividas das
microempresas e dá outras providências".
RELATOR: Deputado HERCULANO
ANGHINETTI

24 - Projeto de Lei nO 1.544/96 - do Sr. Confúcio
Moura - que "concede isenção fiscal para a
industrializaçãO de bens nas áreas de livre
comércio criadas pelas Leis nOs 8.210, de 19
de julho de 1991, 8.256,.de 25 de novembro de
1991 e 8.387, de 30 de dezembro de 1991".
RELATOR: Deputado DILSO SPERAFICO

25 - Projeto de Lei N° 1.546/96 - do Sr. Max
Rosenmann - que "obriga a adição de farelo de
trigo ao pão francês".
RELATOR: Deputado LUIZ FERNANDO
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26 - Projeto de Lei nO 1.619/96 - do Sr. Herculano
Anghinetti - que "cria o Programa Especial de
Crédito para bancários desempregados".
RELATOR: Deputado JOÃO PZZOLATTI

27 - Projeto de Lei nO 1.622196 - do Sr. Salvador
Zimbaldi - que "altera a Lei nO 8.009, de 29 de
março de 1990, que "dispõe sobre a
impenhorabilidade do bem de familia".
(Apensados os Projetos de Lei nOs 2.368/96 e
2.671/96)
RELATORA: Deputada NAIR XAVIER LOBO

28 - Projeto de Lei nO 1.628/96 - da Sra. Fátima
Pelaes - que "define a Politica Florestal para a
Amazônia brasileira e dáoutras providências".
RELATOR: Deputado'ANTONIO FEIJÃO

29 - Projeto de Lei nO 1.656/96 - do Sr. Waldomiro
Fioravante - que "obriga as empresas a pagar
a funcionário recém-contratado salário não
inferior ao percebido pelo empregado demitido,
desde que exerça idêntica função".
RELATOR: Deputado ENIVALDO RIBEIRO

30 - Projeto de Lei nO 1.682-A/96 - do Sr. Antônio
Feijão - que "regulamenta o artigo 40 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias
da Constituição Federal, suspende a fixação
de limites máximos globais anuais de
importações e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JÚLIO REDECKER

31 - Pn;>jeto de Lei nO 1.691/96 - do Sr. Silas
Brasileiro - que "obriga as montadoras de
veículos automotores a reduzir a potência dos
motores por elas produzidos".
RELATOR: Deputado RUBEM MEDINA

32 - Projeto de Lei nO 1.722/96 - do Sr. Matheus
Schmidt - que "dispensa as microempresas do
pagamento de multa pelo atraso na entrega de
declaração de rendimentos e informações".
RELATOR: Deputado PAULO RITZEL

33 - Projeto de Lei nO 1.740/96 - da Sra. Vanessa
Felippe - que "proíbe a fabricação e
comercialização de produtos, de qualquer
natureza, destinados ao público infantil,
reproduzindo a forma de cigarro e similares e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado HERCULANO
ANGHINETTI

34 - Projeto de Lei nO 1.778/96 - do Sr. Ary Kara 
que "dispõe sobre a aceitação de moeda
nacional e cartão de crédito nacional no
pagamento de compras de mercadorias
efetuadas em lojas francas".
RELATOR: Deputado DILSO SPERAFICO

35 - Projeto de Lei nO 1.843/96 - do Sr. Paulo
Gouvêa - que "altera os artigos 35 e 36 da Lei
nO 7.357, de 02 de setembro de 1985, que
"dispoe sobre o cheque e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado LAMARTINE POSELLA

36 - Projeto de Lei nO 1.863/96 - do Sr. Pedro
Corrêa - que "reduz a alfquota do Imposto
sobre Produtos Industrializados - IPI - incidente
sobre veículos adquiridos por representantes
comerciais autônomos".
(Apensado o Projeto de Lei nO 2.781/97)
RELATOR: Deputado JOÃO PIZZOLATTI

37 - Projeto de Lei nO 1.897/96 - do Sr. Joio Coser
- que "estabelece regras para a renegociação

dos débitos das microempresas e empresas
de pequeno porte junto a instituições
financeiras".
RELATOR: Deputado NEUTO DE CONTO

38 - Projeto de Lei nO 1.924/96 - do Sr. Joio Maia 
que "estende-se ao Município de Assis Brasil,
no Estado do Acre, o regime fiscal especial
instituído pela Lei n° 8.857, de 8 de março de
1994".
RELATOR: Deputado ANTONIO FEIJÃO

39 - Projeto de Lei nO 1.934-Al96 - do Sr. Antonio
do Valle - que "dispõe sobre a remessa de
lucros ao exterior por empresas beneficiárias
dos incentivos para o desenvolvimento
regional que especifica".
RELATOR: Deputado EDISON ANDRINO

40 - Projeto de Lei nO 1.943196 - do Sr. Regis de
Oliveira - que "dispõe sobre equipamento
obrigatório nos veículos automotores de carga
e coletivos".
RELATOR: Deputado ANTONIO FEIJÃO

41 - Projeto de Lei nO 1.948/96 - do Sr. Jorge
Anders - que "dispõe sobre a obrigatoriedade
de instalação de dispositivos de segurança em
tampas de garrafas".
RELATOR: Deputado PAULO RITZEL
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Projeto de Lei nO 1.989/96 - do Sr. Leonel
Pavan - que "dispõe sobre manual de
instruções de uso e certificado de garantia de
produtos importados".
RELATOR: Deputado ANTONIO FEIJÃO

42 - Projeto de Lei nO 1.997/96 - do Sr. Pães
Landim - que "modifica a redação do "caput"
do artigo 294 da Lei nO 6.404, de 15 de
dezembro de 1976 - Lei das Sociedades por
Ações".
RELATOR: Deputado RUBEM MEDINA

43 - Projeto de Lei nO 2.007/96 - do Sr. Cunha
Bueno - que "estabelece a obrigatoriedade de
recompra pelas indústrias em geral das
embalagens não biodegradáveis que
acondicionam seus produtos".
RELATOR: DeputadoFETIER JÚNIOR

44 - Projeto de Lei nO 2.009/96 - do Sr. Abelardo
Lupion - que "dispõe sobre o prazo para
pagamento de produtos agrlcolas importados".
RELATOR: Deputado FRANCISCO HORTA

45 - Projeto de Lei nO 2.086/96 - do Sr. Romel
Anisio - que "dispõe sobre a criação de Zona
de Processamentos de Exportações - ZPE nos
municlpios de São Simão e Santa Vitória,
Estados de Goiás e Minas Gerais,
respectivamente".
RELATOR: Deputado PAULO RITZEL

46 - PROJETO DE LEI N° 2.122/96 - do Sr.
Fernando Gabeira - que "prolbe a utilização de
clorofluorcarbonos - CFCs e de outras
Substâncias Controladas e discriminadas no
Protocolo de Montreal, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado RENATO JOHNSSON

47 - Projeto de Lei nO 2.127/96 - do Sr..Antonio do
Valle - que "regula a atividade de comércio
praticada por camelôs".
RELATOR: Deputado DILSO SPERAFICO

48 - Projeto de Lei nO 2.154/96 - do Sr. Hilário
Coimbra - que "dispõe sobre a criação de
Zona de Processamento de Exportação - ZPE
no Municlpio de Santarém, Estado do Pará".
RELATOR: Deputado GERMANO RIGOrrO

49 - Projeto de Lei nO 2.161/96 - do Sr. Philemon
Rodrigues - que "dispõe sobre o contrato de

gestão entre a União e as empresas públicas e
sociedades de economia mista que exploram
atividade econômica e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado RUBEM MEDINA

50 - Projeto de Lei nO 2.163/96 - do Sr. Moisés
Lipnik - que "dispõe sobre a criação de Zona
de Processamento de Exportaç6es - ZPE - no
Municlpio de Boa Vista, Estado de Roraima".
RELATOR: Deputado ISRAEL PINHEIRO

51 - Projeto de Lei nO 2.164/96 - do Sr. Newton
Cardoso - que "dispõe sobre o controle da
poluição industrial e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ODACIR KLEIN

52 - Projeto de Lei nO 2.171/96 - do Sr. Osmar
Leitão - que "dispõe sobre inscrição nos
produtos de exportação".
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS
LACERDA

53 - Projeto de Lei nO 2.174/96 - do Sr. Haroldo
Lima - que "condiciona a liberação de
recursos do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social 
BNDES, na forma que menciona".
RELATOR: Deputado HUGO RODRIGUES
DA CUNHA

54 - Projeto de Lei nO 2.203/96 - do Sr. Leonel
Pavan - que "altera o artigo 1° da Lei nO 7.357,
de 2 de setembro de 1985, que "dispõe sobre
o cheque e dá outras providências".
RELATOR: Deputado LAMARTINE POSELLA

55 - Projeto de Lei nO 2.206/96 - do Sr. Fetter Junior
- que "cria área comum de livre comércio no

Municlpio de Jaguarão, Estado do Rio Grande
do Sul, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOÃO PIZZOLATIl

56 - Projeto de Lei nO 2.207/96 - do Sr. Fetter Junior
- que "cria área comum de livre comércio no

Municlpio de Chul, Estado do Rio Grande do
Sul, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JÚLIO REDECKER

57 - Projeto de Lei nO 2.280/96 - do Sr. Raul Belém
- que "altera o Decreto-Lei nO 7.661, de 21 de

junho de 1945 - Lei de Falências, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado LUIZ BRAGA
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58 - Projeto de Lei nO 2.281/96 - da Sra. Marta 8.029, de 12 de abril de 1990, das liquidações
Suplicy - que "dispõe sobre a comercialização do Banco de Roraima S/A (BANRORAIMA) e
de preservativos masculinos de látex de da Companhia Usinas Nacionais (CUN), e dá
borracha". outras providências".
RELATOR: Deputado JOÃO FASSARELLA RELATOR: Deputado AROLDE DE OLIVEIRA

65 - Projeto de Lei nO 2.381/96 - do Poder
Executivo (MSC N° 883/96) - que "dispõe 2 
sobre a inclusão no rito processual da Lei nO

59 - Projeto de Lei nO 2.301/96 - do Sr. João Coser
- que "altera o artigo 2° da Lei nO 8.864, de 28

de março de 1994, e o artigo 3° da Lei nO
8.666, de 21 de junho de 1993, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado LIMA NETTO

60 - Projeto de Lei nO 2.313/96 - do Sr. Valdemar
Costa Neto - que "destina 80% (oitenta por
cento) dos recursos de que trata o artigo 239,
parágrafo 1°, da Constituição Federal, para
aplicação exclusiva em operações de crédito
às micro e pequenas empresas".
RELATOR: Deputado FRANCISCO HORTA

61 - Projeto de Lei nO 2.316/96 - do Sr. Elias Murad
- que "dispõe sobre os limites máximos dos
teores de nicotina, alcatrão e monóxido de
carbono dos derivados do tabaco
comercializados no Pais e dá outras
providências".
(Apensado o Projeto de Lei nO 2.506/96)
RELATOR: Deputado LIMA NETTO

62 - Projeto de Lei nO 2.321/96 - do Sr. João
Magalhães - que "estende os beneficios da
Lei nO 9.138, de 29 de novembro de 1995, às
microempresas e empresas de pequeno porte
da indústria, do comércio e dos serviços".
RELATOR: Deputado RAIMUNDO COLOMBO

63 - Projeto de Lei nO 2.340/96 - do Sr. Adelson
Salvador - que "altera o disposto no artigo 15
da Lei nO 8.031, de 12 de abril de 1990, que
"cria o Programa Nacional de Desestatização,
e dá outras providências".
(Apensado o Projeto de Lei nO 2.432/96)
RELATOR: Deputado RUBEM MEDINA

64 - Projeto de Lei nO 2.358/96 - do Sr. Francisco
Horta - que "dispõe sobre o funcionamento do
comércio varejista em geral".
RELATOR: Deputado JOÃO PIZZOLATTI

66 - Projeto de Lei nO 2.391/96 - do Sr. Agnelo
Queiroz - que "altera a Lei n° 7.357, de 2 de
setembro de 1985, que "dispõe sobre o
cheque e dá outras providências".
(Apensado o Projeto de Lei nO 2.578/96)
RELATOR: Deputado LAMARTINE POSELLA

67 - Projeto de Lei nO 2.456/96 - do Sr. Wigberto
Tartuce - que "cria a Zona Franca de Brasília
no Distrito Federal e dá outras providências".
RELATOR: Deputado RENATO JOHNSSON

68 - Projeto de Lei n° 2.503/96 - do Sr. Moisés
Lipnik - que "proibe a comercialização de
vales-alimentação e de vales-refeição pelas
empresas de capital estrangeiro".
RELATOR: Deputado GERMANO RIGOTTO

69 - Projeto de Lei nO 2.536/96 - do Poder
Executivo (MSC N° 1.148/96) - que "autoriza o
Poder Executivo a conceder remissão parcial
de créditos externos, em consonância com
parâmetros estabelecidos nas Atas de
Entendimentos originárias do chamado "Clube
de Paris" ou em Memorandos de
Entendimentos decorrentes de negociações
bilaterais, negociar títulos referentes a créditos
externos a valor de mercado e receber titulos
da divida do Brasil e de outros países em
pagamento e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ANTONIO FEIJÃO

A V I S O N° 2/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Infcio.: 1/4/97
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 1- Sessão

1 - Projeto de Lei nO 2.201-A/96 - do Sr. João
Pizzolatti, que "dispõe sobre a gratuidade do
uso, pelos respectivos clientes, de
estacionamentos pertencentes a
estabelecimentos comerciais e de prestação
de serviços".
RELATOR: Deputado RUBEM MEDINA

PROJETO DE LEI nO 2.262/96 - do Senado
Federal (PLS nO 213/95), que "cria área de livre



Projeto de Lei nO 2.778/97 - do Sr. Marcelo
Teixeira, que "acrescenta novas disposições
ao art. 11 do Decreto-lei nO 1.191, de 27 de
outubro de 1971, que dispõe sobre os
incentivos fiscais ao turismo".
RELATOR: Deputado RICARDO HERÁCLlO

Projeto de Lei nO 2.721/97 - do Sr. João Maia,
que "cria áreas de livre comércio nos
Municípios de Plácido de Castro, Xapuri, Assis
Brasil e Capixaba, no Estado dõ Acre, e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS
LACERDA

12 -

11 -

Projeto de lei nO 2.572/96 - do Sr. Ezídio
Pinheiro, que "dá nova redação ao art. 23 da
Lei nO 8.864, de 28 de março de 1994".
RELATOR: Deputado LIMA NETIO

Projeto de Lei nO 2.544/96 - do Sr. Roberto
Pessoa, que "cria o Programa Nacional de
Recuperação da Cotonicultura e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado CARLOS MELLES

Projeto de Lei nO 2.263/96 - do Senado Federal
(PLS nO 214/95), que "cria área de livre
comércio nos Municípios de Corumbá e
Ladário, Estado do Mato Grosso do Sul".
RELATOR: Deputado DILSO SPERAFICO
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comércio no Município de Ponta Porã, Estado Area de Livre Comércio de Macapá e Santana
do Mato Grosso do Sul".. - ALMCS, permitindo a industrialização de
RELATOR: Deputado HUGO RODRIGUES produtos destínados ao mercado externo pelo
DA CUNHA sistema de "drawback" e dá outras

providências".
RELATOR: Deputado AROLDE DE OLIVEIRA

4-

5-

3-

6-

7-

8-

9-

10 -

Projeto de Lei nO 2.573/96 - do Sr. Ezídio
Pinheiro, que "institui o Plano Nacional de
Pedras e Metais Preciosos - PNPMP e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado HERCULANO
ANGHINETII

Projeto de Lei nO 2.592/96 - do Sr. Coriolano
Sales, que "institui obrigatoriedade de
inscrição de dados de identificação do usuário
nos comprovantes de compras feitas com
cartão de crédito".
RELATOR: Deputado JOÃO MELLÃO NETO

Projeto de Lei nO 2.593/96 - do Sr. Rommel
Feij6, que "dispõe sobre a criação de área de
livre comércio no município de Juazeiro do
Norte, no Estado do Ceará".
RELATOR: Deputado LUIZ BRAGA

Projeto de Lei nO 2.617/96 - do Sr. IIdemar
Kussler, que "estabelece critério para fixação
de cotas de importação nas áreas de livre
comércio".
RELATOR: Deputado CARLOS MELLES

Projeto de Lei nO 2.643/96 - do Sr. AntOnio
Feíjão, que "acrescenta § 3° ao art. 4° e altera
o § 1° do art. 5° do Decreto 517, de 8 de maio
de 1992, que regulamenta o art. 11 da Lei nO
8.337, de 30 de dezembro de 1991, e regula a·

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA
EDESPORTO

PAU T A N° 02/97

Local: Plenário nO 10, Anexo 11
Horário: 10 h.

A • Proposições Sujeitas à Apreciação
pelo Plenário da Casa:

PRIORIDADE

1 - PROJETO DE LEI N° 2.535/96 - do Senado
Federal (PLS nO 68/96) - que "denomina a
Refinaria de Manaus - REMAN como Refinaria
Isaac Benayon Sabbá - RIBEN".
RELATOR: Deputado COSTA FERREIRA
PARECER: contrário
VISTA: o Deputado CLAUDIO CHAVES pediu
vista, em 19/03/97

2 - PROJETO DE LEI N° 2.630/96 - do Senado
Federal (PLS n° 93/96) - que "autoriza o Poder
Executivo a criar a escola Técnica Federal de
Rondon6polis, no Estado de Mato Grosso".
RELATOR: Deputado OSWALDO SOLER
PARECER: favorável

B • Proposições Sujeitas à Apreciação
Conclusiva das Comissões:



PAU T A N° 2/97

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
334/96 - do Sr. Carlos da Carbrás - que
"dispõe sobre a realização de plebiscito para
consulta sobre a criação do Território Federal
de Parintins".

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
230/95 - do Sr. Domingos Dutra e outros) - que
"dispõe sobre o cancelamento, pela
Superintendência do Desenvolvimento da
Amazônia - SUDAM. .,. dos empreendimentos
econômicos financiados com recursos do
Fundo de Investimento da Amazônia - FINAM 
que não observaram o disposto no artigo 1° do
Decreto nO 853, de 2 de julho de 1993".
RELATOR: Deputado MANOEL CASTRO
PARECER: pela adequação financeira e
orçamentária e, no mérito, pela rejeição
Concedida vista, em 19/03/97, ao Deputado
Vânio dos Santos

LOCAL: Plenário 4, Anexo 11
HORÁRIO: 10 h

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
348/96 - da Comissão de Relações Exteriores
(MSC nO 10/95) - que "aprova o texto do
Acordo para a Promoção e a Proteção
Recíproca de Investimentos, celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil e a
Confederação Suíça, em Brasília, em 11 de
novembro de 1994".
RELATOR: Deputado AUGUSTO VIVEIROS
PARECER: pela não implicação da matéria
com aumento ou diminuição da receita ou da
despesa pública, não cabendo
pronunciamento quanto à adequação
financeira e orçamentária e, no mérito, pela
aprovação, com emenda

3-

2-

1 -

A· Proposições Sujeitas à Apreciação
pelo Plenário da Casa:

URGÊNCIA
PROJETO DE LEI N° 2.111/96 - do Sr.
Domingos Leonelli - que "institui o dia 2 de
julho como Dia da Libertação Nacional".
RELATOR: Deputado SEVERIANO ALVES
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N° 2.288/96 - do Sr. Paulo
Paim - que "dispõe sobre a aplicação do
critério de carência econômica na seleção de
candidatos aos cursos de graduação das
instituições federais de ensino superior, bem
como a criação de cursos noturnos, e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado PEDRO WILSON
PARECER: contrário
VISTA: o Deputado GILNEY VIANA pediu
vista, em 19/03/97

PROJETO DE LEI N° 506/95 - do Sr. Remi
Trinta - que "dispõe sobre a inclusão
obrigatória de Educação Sexual no currículo
da escola fundamental".
RELATORA: Deputada MARIA ELVIRA
PARECER: reformulado, favorável, com
substitutivo
VISTA: o Deputado MAURICIO REQUIÃO
pediu vista, em 18110/95
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TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO

Sala 124-C, Anexo 11

A V I S O N° 02/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
AO SUBSTITUTIVO
Infcio.: 31/03/97
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 28 Sessao

AS PROPOSIÇOES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO.

1 - PROJETO DE LEI N° 859/95 - do Sr.
Humberto Costa - que "dispõe sobre a
obrigatoriedade de inclusão, no currículo oficial
da Rede de Ensino, da disciplina 'História da
Cultura Afro-Brasileira' e dá outras
providências".
RELATORA: Deputada ESTHER GROSSI

2 - PROJETO DE LEI N° 1.946/96 - do Sr.
Mauricio Requião - que "dispõe sobre
competências e formas de colaboração entre
os sistemas de ensino".
RELATORA: Deputada ESTHER GROSSI

5-

4-

3-
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RELA10R: Deputado SiLViO TORRES
PARECER: pela inadequação financeira e
orçamentária

B· Proposições Sujeitas à Apreciação
Conclusiva das Comissões:

PRIORIDADE

4 - PROJETO DE LEI N° 4.408-B/94 - do Poder
Executivo (MSC nO 54/94) - que "dispõe sobre
a criação de cargos em coinissão e funções
gratificadas no âmbito do Ministério do Exército
e dá outras providências".
RELATOR: Deputado OSÓRIO ADRIANO
PARECER: pela inadequação financeira e
orçamentária

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

5 - PROJETO DE LEI N° 66-A/95 - do Sr. Cunha
Bueno - que "permite às Santas Casas de
Misericórdia a realização de bingo".
RELATOR: Deputado MAX ROSENMANN
PARECER: pela não implicação da matéria
com aumento ou diminuição da receita ou da
despesa pública, não cabendo
pronunciamento quanto à adequação
financeira e orçamentária e, no mérito, pela
aprovação do Projeto, com emendas, e pela
rejeição dos PL nOs 342/95 e 485/95,
apensados, e da emenda ao PL nO 484/95,
adotada na Comissão de Seguridade Social e
Familia
Concedida vista, em 19/03/97, ao Deputado
Vânio dos Santos

6 - PROJETO DE LEI N° 528-A/95 - do Sr. Sérgio
Carneiro - que "dispõe sobre as exigências
ambientais para a concessão de
financiamentos oficiais".
RELATOR: Deputado AUGUSTO VIVEIROS
PARECER: pela não implicação da matérla
com aumento ou diminuição da receita ou da
despesa pública, não cabendo
pronunciamento quanto à adequação
financeira e orçamentária e, no mérito, pela
aprovação do Projeto, com Substitutivo, e pela
rejeição das emendas adotadas na Comissão
de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e
Minorias
Concedida vista, em 19/03/97, ao Deputado
Vânio dos Santos

7 - PROJETO DE LEI N° 590-A/95 - da Sra. Rita
Camata - que "dá nova redação ao artigo 18
da Lei nO 4.771, de 15 de setembro de 1965 
Código Florestal".
RELATORA: Deputada MARIA DA
CONCEiÇÃO TAVARES
PARECER: pela adequaçãO financeira e
orçamentária do Projeto e do Substitutivo
adotado na Comissão de Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias e, no
mérito, pela aprovação do Projeto, nos termos
do Substitutivo da CDCMAM
Concedida vista Conjunta, em 19/03/97, aos
Deputados Rogério Silva e Max Rosenmann

8 - PROJETO DE LEI N° 603-A/95 - do Sr. Mauri
Sérgio - que "autoriza o Podér Executivo a
instituir Entreposto Aduaneiro e Loja Franca
em portos e aeroportos da Amazônia e do
Nordeste, a emitir
Tltulos-Warrants-Aduaneiros, revigorando o
Decreto nO 1.102, de 21 de novembro de
1903, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado PAULO MOURÃO
PARECER: pela inadequação financeira e
orçamentária
Concedida vista, em 19/03/97, ao Deputado
Fetter Júnior

9 - PROJETO DE LEI N° 751-A/95 - do Sr. José
Santana de Vasconcellos - que "dispõe sobre
a responsabilidade civil do prestador de
serviço de transporte coletivo rodoviário de
passageiros, em caso de acidente, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado SAULO QUEIROZ
PARECER: pela não implicação da matéria
com aumento ou diminuição da receita ou da
despesa pública, não cabendo
pronunciamento quanto à adequação
financeira e orçamentária e, no mérito, pela
aprovação do Projeto, nos termos do
Substitutivo adotado na Comissão de Viação e
Transportes, com subemendas
Concedida vista Conjunta, em 19/03/97, aos
Deputados Manoel Castro e José Carlos
Aleluia

10 - PROJETO DE LEI N° 1.711-A/96 - do Sr. Jair
Siqueira - que "altera dispositivos da Lei nO
8.677, de 13 de julho de 1993, que dispõe
sobre o Fundo de Desenvolvimento Social e dá
outras providências".



TALVANE

PROJETO DE LEI N° 664-A/95 - do Sr. José
Coimbra - que "cria o PRÓ-TETO - Programa
para Habitação em Lote Próprio"..
RELATOR: Deputado FETIER JUNIOR

PROJETO DE LEI N° 791-A/95 - do Sr.
Humberto Costa (em apenso o PL nO 1.505/96
)- que "dispõe sobre o acesso de p.a~ientes

portadores de HIV-AIDS ao Sistema UnlCO de
Saúde - SUS, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ARNALDO MADEIRA

PROJETO DE LEI N° 2.557/96 - do Sr.
Waldomiro Fioravante - que "regulamenta o
art. 245 da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado JÚLIO REDECKER

B • Da Análise do Mérito:
4 - PROJETO DE LEI N° 3.253-A/92 - do Sr.

Jackson Pereira - que "dá nova redação a
diversos dispositivos da Lei nO 7.102, de 20 de
junho de 1983, que dispõe sobre segurança
para estabelecimentos financeiros, estabelece
normas para constituição e funcionamento das
empresas particulares que exploram serviços
de vigilância e de transportes de valores e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado JÚLIO CÉSAR

5 - PROJETO DE LEI N° 437-A/95 - do Sr.
Fernando Ferro e Outros (em apenso o PL nO
1.518/96) - que "modifica a Lei nO 7.827, de 27
de setembro de 1989, que regulamenta o
artigo 159, inciso I, alinea c, da Constituição
Federal, institui o Fundo Constitucional de
Financiamento do Norte - FNO, o Fundo
Constitucional de Financiamento do Nordeste 
FNE e o Fundo Constitucional de
Financiamento do Centro Oeste - FCO, e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado FIRMO DE CASTRO

PROJETO DE LEI N° 561-A/95 - do Sr.
Henrique Eduardo Alves - que "cria o
PROGENTE - Programa Empresa-Trabalhador ".
RELATOR: Deputado AUGUSTO VIVEIROS

3-

2-

A V I S O N° 2/97

PROJETO DE LEI N° 2.416/96 - do Sr. Silas
Brasileiro - que "concede isenção do Imposto
sobre Produtos Industrializados - IPI na
aquisição de veículos destinados ao uso
exclusivo da administração pública de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios".
RELATOR: Deputado FERNANDO TORRES
PARECER: pela inadequação financeira e
orcamentária

PROJETO DE LEI N° 2.407/96 - do Sr.
Eduardo Jorge - que "veda a dedução de
despesas médicas de qualquer espécie na
apuração da base de cálculo do imposto de
renda das pessoas físicas".
RELATOR: Deputado FETIER JÚNIOR
PARECER: pela adequação financeira e
orçamentária e, no mérito, pela rejeição
Concedida vista, em 19/03/97, ao Deputado
Vânio dos Santos

PROJETO DE LEI N° 2.224/96 - do Sr. Padre
Roaue - que "altera o artigo 8°, inciso 11, alínea
"e", da Lei nO 9.250, de 26 de dezembro de
1995".
RELATOR: Deputado FETIER JÚNIOR
PARECER: pela adequação financeira e
orçamentária do Projeto e do PL nO 2.650/96,
apensado, e, no mérito, pela rejeição de
ambos
Concedida vista, em 19/03/97, ao Deputado
Vânio dos Santos
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-RELATOR: Deputado OSMAR LEITÃO gerador de energia elétrica, com sistema
PARECER: pela adequação financeira e automático de acion~m.ento, em.todas as sa~as

orçamentária e, no mérito, pela aprovação de cir~rgia dos ~~sPltals ou clinicas do serviço
Concedida vista, em 19/03/97, ao DeputadQ de saude do Pais.
Arnaldo Madeira RELATOR: Deputado

ALBUQUERQUE

1 - PROJETO DE LEI N° 463-A/95 - do Sr. Vic
Pires Franco - que "obriga a instalação de

A· Da Análise da Adequação Financeira•
e Orçamentária (art. 54,11): 7-

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Inicio.: 2/04/97 6 _
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: -

13 -

12 -

11 -



PROJETO DE LEI N° 2.565/96 - do Sr. João
Mendes - que "cria incentivo fiscal para o
imposto de renda".
RELATOR: Deputado EUJACIO SIMOES
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8 - PROJETO DE LEI N° 734-A/95 - do Sr. Jarbas RELATOR: Deputado SAULO QUEIROZ
Lima - que "concede a deduçAo de doações,
de caráter assistencial, para efeito de Imposto 16-
de Renda, nas condiçOes e. limites que
estabelece".
RELATOR: Deputado ROBERTO BRANT

9 - PROJETO DE LEI N° 1.182-A/95 - do Sr. José
Fortunati - que "reformula o Programa
Nacional de DesestatizaçAo e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado GERMANO RIGOTTO

10 - PROJETO DE LEI N° 1.597-A/96 - do Sr.
Oscar Andrade - que "dispõe sobre a
repactuação de dividas contraidas por
trabalhadores autônomos e pessoas juridicas
que exercem a atividade de prestaçAo de
serviço de transporte de qualquer natureza, e
dá outras providências". .'
RELATOR: Deputado GERMANO RIGOTTO

11 - PROJETO DE LEI N° 1.914-A/96 - do Sr. Joio
Fassarella - que "altera a legislaçAo do
imposto de renda para substituir os incentivos
fiscais às doaçOes a entidades filantrópicas por
incentivos fiscais às doaçOes a Fundos de
Assistência Social".
RELATOR: Deputado LUIZ BRAGA

12 - PROJETO DE LEI N° 1.933-A/96 - da Sra.
Raquel Capiberibe - que "dispOe sobre a
inscrição em Real do preço de venda ao
consumidor nos maços de cigarros e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado VÂNIO DOS SANTOS

13 - PROJETO DE LEI N° 2.255/96 - do Sr. Paulo
Paim - que "isenta os trabalhadores em geral
e os aposentados do pagamento da
Contribuição Provisória sobre a MovimentaçAo
Financeira - CPMF".
RELATOR: Deputado EUJACIO SIMOES

14 - PROJETO DE LEI N° 2.540/96 - do Sr. Paulo
Paim - que "faculta aos mutuários do Sistema
Financeiro da HabitaçAo - SFH a escolha da
sua seguradora".
RELATOR: Deputado EDINHO BEZ

15 - PROJETO DE LEI N° 2.562-A/96 - da Sra.
Marisa Serrano - que "institui o ano de 1997
como Ano do Educador e dá outras
providências".

17 - PROJETO DE LEI N° 2.611/96 - da Sra.
Marisa Serrano - que "reduz a zero a aliquota
da Contribuição Provisória sobre
Movimentação ou Transmissão de Valores e
de Créditos e Direitos de Natureza Financeira 
CPMF, incidente nos lançamentos a débito em
conta corrente destinados a aplicações
financeiras e contas de poupança".
RELATOR: Deputado FERNANDO RIBAS
CARlI

18 - PROJETO DE LEI N° 2.618/96 - do Sr. IIdemar
Kussler - que "dispõe sobre o uso de créditos
Iiquidos e certos contra a União Federal para
pagamento de impostos federais mediante
compensação".
RELATOR: Deputado DELFIM NEnO

19 - PROJETO DE LEI N° 2.621/96 - do Sr.
Wigberto Tartuce - que "concede anistia a
débitos fiscais e trabalhistas, nos termos que
especifica".
RELATOR: Deputado ROBERTO BRANT

20 - PROJETO DE LEI N° 2.633/96 - do Sr. Fausto
Martello (em apenso o PL nO 2.698/97) - que
"isenta aposentados e pensionistas do imposto
de renda nos termos que especifica".
RELATOR: Deputado SILVIO TORRES

21- PROJETO DE LEI N° 2.717/97 - do Sr. Welson
Gasparini - que "concede isenção do Imposto
sobre Produtos Industrializados aos veiculos
automotores, inclusive equipamentos, de
fabricação nacional, quando adquiridos pelas
Prefeituras Municipais, para emprego exclusivo
nos serviços públicos que prestam, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado FERNANDO TORRES

22 - PROJETO DE LEI N° 2.741/97 - do Sr.
Welinton Fagundes - que "concede isenção do
Imposto sobre Produtos Industrializados na
aquisição de velct'!os destinados ar,> transporte
de passageiros, nos serviços públicos de
concessão municipal e dá outras
providências".
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RELATOR: Deputado JAIME MARTINS 5 -

23 - PROJETO DE LEI N° 2.786/97 - do Sr. Edison
Andrino - que "dispõe sobre a determinação da
base de cálculo do imposto de renda e da
contribuição social sobre o lucro das pessoas
jurldicas que se dedicam a atividades
sazonais".
RELATOR: Deputado ROBERTO BRANT

Requerimento nO 207/97, de autoria do
Deputado Confúcio Moura, que "solicita
informações ao Sr. Ministro Extraordinário de
Política Fundiária sobre as providências
tomadas em relação aos assentamentos de
reforma agrária do Estado de Rondônia,
situados em áreas consideradas impróprias
para esse fim pelo plano de zoneamento
agroeconômico e florestal do Estadq."

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA ECONTROLE

REUNIÃO ORDINÁRIA

LOCAL: Plenário 09
HORÁRIO: 10 h

6 - Requerimento nO 208/97, de autoria dó
Deputado Aldo Rebelo, que "solicita seja
convocado o Sr. Presidente do Banco Central,
a fim de prestar esclarecimentos sobre a
intervenção no Banco do Estado de São Paulo
- BANESPA, e do fechamento de agências do
Banco."

1 -

2-

3-

4-

PAUTA N° 2/97

Discussão e votação do Relatório-Prévio
oferecido pelo Deputado Márcio Reinaldo
Moreira à Representação da Deputada Maria
Laura, que propõe que a CFFC requeira ao
TC~ a "realização de inspeção na Associação
das Pioneiras Sociais, tendo em vista o
Relatório Geral do MS/SAS - Comissão de
Análise da Gestoria da APS".

Requerimento na 203/97, de autoria do
Deputado Luciano Zica e outros, que solicita a
convocação do Ministro da Saúde, S. Exa. o
Sr. Carlos César Silva de Albuquerque, para
"prestar esclarecimentos sobre denúncia de
superfaturamento na compra de insulina."

Requerimento n° 204/97, de autoria do
Deputado Milton Temer, que solicita a
convocação do Ministro do Planejamento, S.
Exa. o Sr. Antonio Kandir, "para prestar
esclarecimentos sobre o processo de
privatização da Companhia Vale do Rio Doce,
assim como sobre a execução orçamentária."

Requerimento nO 205/97, de autoria do
Deputado Milton Temer, convidando o
Presidente do BNDES, Sr. Luis Carlos
Mendonça de Barros, "a prestar
esclarecimentos sobre financiamentos
especiais à indústria nacional de
telecomunicações e sobre a privatização da
CVRD."

EXTRAPAUTA
7 - Requerimento nO 209/97, de autoria do

Deputado Arthur Virgllio Neto, que solicita
informações ao Ministro da Justiça a respeito
do repasse de verbas, no valor de R$220 mil
reais, para o Estado do Amazonas.

8 - Requerimento nO 210/97, de autoria do
Deputado Arthur Virgllio Neto, que "solicita
informações ao Sr. Ministro da Fazenda a
respeito do repasse de verbas federais para o
Estado do Amazonas."

9 - Requerimento nO 211/97, de autoria do
Deputado Milton Temer, que solicita a CFFC
"abertura de sindicâncias para análise das
medidas tomadas pelo Banco Central do
Brasil, no episódio da intervenção no
Bamerindus, com a consequente convocação
do Ministro da Fazenda, e convite ao
Presidente do Banco CentraL"

COMISSÃO DE MINAS EENERGIA

PAU T A N° 03/97
REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 16 - Anexo 11
Horário: 10 horas

A) Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:
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TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

TRAMITAÇÃO ESPECIAL

A V I S O N° 1/97

B) Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva das Comissões:

JOSÉ CARLOS

2 - REQUERIMENTO S/N°/97 - do Sr. Arthur
Virgílio Neto - que "solicita seja convidado o Sr.
Presidente do BNDES, a fim de prestar
esclarecimentos sobre a privatização da
Companhia Vale do Rio Doce".

B) Proposições Sujeitas à Apreciação do
Plenário da Casa:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

3 - MENSAGEM N° 1035/96 - do Poder Executivo
- que "submete à consideração do Congresso
Nacional o texto da Convenção Relativa à
Proteção das Crianças e à Cooperação em
Matéria de Adoção Internacional, concluída em
Haia, em 29 de maio de 1993".
RELATOR: Deputado ADYLSON MOTTA
PARECER: Favorável

COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES EDE DEFESA NACIONAL

PAU T A N° 2/97

A) REQUERIMENTOS:

1 - REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO S/N°/97
- do Sr. Arthur Virgílio Neto - que "solicita
informações ao Sr. Ministro das Relações
Exteriores sobre o contencioso em matéria de
comércio exterior entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo
dos Estados Unidos da América".

Local: Plenário 3, Anexo 11
Horário: 10 horas e 30 minutos

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

PRIORIDADE

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

3 - ANTEPROJETO S/N° - da Comissão de Minas
e Energia - que "dispõe sobre providências
relativas à privatização da Companhia Vale do
Rio Doce - CVRD".
RELATOR: Deputado FERNANDO FERRO

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Inicio.: 24/03/97
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 5- Sessêo

2 - PROJETO DE LEI N° 5.874/90 - do Sr.
Roberto Balestra - que "dispõe sobre o
Programa Nacional do Álcool, a produção de
álcool etílico de todos os tipos, sua
comercialização e distribuição e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado FAUSTO MARTELLO
PARECER: FAVORÁVEL, com substitutivo.

1 -

C) Proposições Sujeitas à Apreciação
Conclusiva das Comissões:1 - PROJETO DE LEI N° 2.571/96 - do Sr. Ezídio

Pinheiro - que "modifica o art. 3° do Decreto-lei 4 _
nO 227, de 28 de fevereiro de 1967 - Código de
Mineração."
RELATOR: Deputado SILVERNANI SANTOS

PROJETO DE LEI N° 969/95 - do Sr. José de
Abreu - que "dispõe sobre alteração na Lei nO
6.815, de 19 de agosto de 1980, que define a
situação jurídica do estrangeiro no Brasil".
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RELATOR: Deputado FEU ROSA
PARECER: Favorável, com Substitutivo
VISTA: Deputado Ushitaro Kamia

Abril de 1997

..
COMISSAO DE SEGURIDADE SOCIAL E,

FAMILlA

A V I S O N° 2197 Local: Plenário 7 - Anexo"
Hcririo: 10h

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Inicio.: 1°ID4/97
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 18 sessão

AUDiêNCIA PÚBLICA

TEMA:

1 -

2-

3-

PROJETO DE LEI N° 2.051/96 - do Sr. Ricardo
Barros - que "dispõe sobre a assistência
médica, hospitalar e educacional gratuita aos
ex-combatentes e a seus dependentes,
prevista no inciso IV do artigo 53 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias".
RELATOR: Deputado ARTHUR VIRG(LIO

PROJETO DE LEI N° 2.564/96 - do Sr. Joio
Mendes - que "altera a Lei nO 4.375, de 17 de
agosto ,de 1964, e determina outras
providências".
RELATOR: Deputado CIRO NOGUEIRA

PROJETO DE LEI N° 2.608/96 - do Sr. Inácio
Arruda - que "dispõe que as instituições
financeiras ficam obrigadas a manter
diuturnamente no sistema de "caixas
eletrônicos" e. "24 horas" corpo de segurança
para proteção de seus usuários e Instalaçlo
de filmagem e monitoramento permanentes·.
RELATOR: Deputado LEUR LOMANTO

"AS DIRETRIZES E METAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE
PARA O SUS REFERENTE AO ANO DE 1997".

CONVIDADO:

Or. CARLOS CéSAR SILVA DE ALBUQUERQUE
Ministro de Estado da Saúde

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO ESERViÇO

PÚBLICO

LOCAL: Plenário 12, Anexo li, às 10h

PAUTA N° 1/97

A • Proposlç6es Sujeitas à Apreciação do
Plenário da Casa:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO
DE LEI N° 2.303-C, de 1991, que "dá nova

1 • SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO
DE LEI N° 3.072-A/89 - que "prolbe a cobrança
de taxas de inscrição de candidatos em
concursos públicos e dáoutras providências".
RELATOR: Deputado VALDOMIRO MEGER
PARECER: favorável
Vista concedida ao Deputado Sandro Mabel
em 26.06.96

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO
DE LEI N° 3.970-8189 - que "dispOe sobre a
participaçAo das partes interessadas nas
reuni08s de 6rgaos colegiados da
administração pública direta".
RELATOR: Deputado PAULO ROCHA
PARECER: favorável

A V I S O N° 3197

1 - PROJETO DE LEI N° 1.286/95 - do Poder
Executivo (Mensagem nO 1.327/95) • que
"dispõe sobre a criação de cargos efetivos de
Agente Penitenciário na Carreira Policial Civil
do Distrito Federal, e dá outras providências". 3.
RELATOR: Deputado LUCIANO PIZZAno

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERA EMEN- 2 •
DAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO.

RECEBIMENTO DE EMENDAS
AO SUBSTITUTIVO
Inicio.: 12/12/96
Prazo: 5 Sessões
Decurso: 38 sessão
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redação ao artigo 825 da Consolidação das
Leis do Trabalho".
RELATORA: Deputada ZILA BEZERRA
PARECER: favorável

B • Proposições Sujeitas à Apreciação
Conclusiva das Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

4 - PROJETO DE LEI N° 65/91 - do Sr. Roberto
Magalhães - que "altera a Lei n° 7.998, de 11
de janeiro de 1990, que regula o Programa do
Seguro-Desemprego".
RELATOR: Deputado MIGUEL ROSSETTO
PARECER: favorával
Vista concedida ao Deputado Paulo Rocha em
12.06.96

PARECER: favorável

9 - PROJETO DE LEI N° 1.115/95 - do Sr. Carlos
Nelson - que "altera a redação do artigo 58 da
Consolidação das Leis do Trabalho, que
dispõe sobre a jornada de trabalho".
RELATOR: Deputado MENDONÇA FILHO
PARECER: favorável
Vista concedida ao Deputado Sandro Mabel
em 23.10.96

10 - PHOJETO DE LEI N° 1.212/95 - da Sra.
Vanessa Felippe - que "dispõe sobre incentivo
fiscal à contratação de profissionais
recém-formados".
RELATOR: Deputado MIGUEL ROSSETTO
PARECER: contrário

5-

6-

7-

8-

PROJETO DE LEI N° 1.351/91 - do Sr. Vittorio
Medioli - (PL's 767/95, 2.257/96, apensados) 
que revoga a Lei n° 6.321, de 14 de abril de
1976, que "dispõe sobre a dedução do lucro
tributável para fins de imposto sobre a renda
das pessoas jurídicas, do dobro das despesas
realizadas em programas de alimentação do
trabalhador", e dá outras providências.
RELATOR: Deputado WILSON BRAGA
PARECER REFORMULADO: contrário ao
principal e aos apensados

PROJETO DE LEI N° 52/95 - da Sra. Rita
Camata - que "acrescenta parágrafo único ao
art. 393 da Consolidação das Leis do Trabalho
-CLT".
RELATORA: Deputada ZILA BEZERRA
PARECER REFORMULADO: contrário
Vista concedida ao Deputado Sandro Mabel
em 03.05.95

PROJETO DE LEI N° 396-A/95 - do Sr. João
Fassarella - que altera dispositivos da Lei nO
605, de 5 de janeiro de 1949, que "dispõe
sobre o repouso semanal remunerado e o
pagamento de salário nos dias feriados civis e
religiosos".
RELATOR: Deputado José Pimentel
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N° 848/95 - do Sr. Philemon
Rodrigues - que "exonera do imposto de renda
das pessoas físicas os rendimentos que
especifica".
RELATOR: Deputado NOEL DE OLIVEIRA

11 - PROJETO DE LEI N° 1.503/96 - do Sr. Edson
Ezequiel - que "concede adicional de
remuneração àqueles que trabalham com
sepultamento e exumação de cadáveres".
RELATOR: Deputado MIGUEL ROSSETTO
PARECER: contrário

12 - PROJETO DE LEI N° 1.586/96 - do Sr. Jorge
Anders - que "dispõe sobre o vencimento das
contas de água, luz, telefone, gás e
condomínio".
RELATOR: Deputado OSVALDO BIOLCHI
PARECER: contrário
VisÍ1;:1. concedida ao Deputado Paulo Rocha em
12.06.96

13 - PROJETO DE LEI N° 1.658/96 - do Sr.
Waldomiro Fioravante - que "torna obrigatório
aos empregadores o envio anual da relação
dos funcionários aos respectivos sindicatos".
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL
PARECER: contrário

14 - PROJETO DE LEI N° 1.864/96 - do Sr. Delfim
Netto - que dispõe sobre a instalação e o
funcionamento da Estação Aduaneira Interior e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado MENDONÇA FILHO
PARECER REFORMULADO: favorável

15 - PROJETO DE LEI N° 2.249/96 - do Sr. Paulo
Bauer - que "modifica de 20 para 15 de
dezembro a data-limite para o pagamento da
gratificação de Natal, alterando a redação do
artigo 1° da Lei nO 4.749, de 12 de agosto de



08418 Quarta-feira 2 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Abril de 1997

1965, que dispõe sobre o pagamento da
gratificação prevista na Lei nO 4.090 de 13 de
julho de 1962".
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO
PARECER: favorável, com emenda

A V I S O N° 4/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Infcio: 02/04/97
Prazo: 5 Sessões
Decursô: -

16 - PROJETO DE LEI N° 2.364/96 - do Sr. Zaire
Rezende - que "altera o artigo 864 da
Consolidação das Leis do Trabalho; aprovada
pelo Decreto-Iei nO 5.452, de 1° de maio de
1943, para prever a elaboração de laudo
técnico como base para as decisões
normativas".
RELATOR: DepLltado JOSÉ PIMENTEL
PARECER: favorável

17 - PROJETO DE LEI N° 2.424/96 - do Sr. José
Pimentel - que "dá nova redação aos artigos
402 e 403 da Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT, para aumentar de 12 (doze)
para 14 (catorze) anos a idade minima de
ingresso do menor no mercado de trabalho".
RELATOR: Deputado PAULO ROCHA
PARECER: favorável

18 - PROJETO DE LEI N° 2.439/96 - do Sr.
Waldomiro Fioravante - que "impede cobrança
ou descontos nos ganhos dos trabalhadores,
quando da realização de testes de admissão".
RELATOR: Deputado NOEL DE OLIVEIRA
PARECER: favorável, com substitutivo

19 - PROJETO DE LEI N° 2.454/96 - do Eliseu
Padilha - que "institui o Programa de Incentivo
à Geração de emprego no Terceiro Setor, o
Fundo Nacional de Geração de Emprego e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado WILSON BRAGA
PARECER: favorável ao projeto e à emendá
nO 1/96, e contrário às emendas nOs 2, 3 e
4/96, apresentadas na Comissão

20 - PROJETO DE LEI N° 2.457/96 - do Sr.
Roberto Pessoa - que "dispõe sobre a
publicidade de obras realizadas pelos estados,
municlpios e Distrito Federal com recursos de
órgãos e entidades da administração pública
federal".
RELATORA: Deputada ZILA BEZERRA
PARECER: favorável

1 -

2-

3-

4-

5-

6-

PROJETO DE LEI N° 159/95 - do Sr. Simão
Sessim - que "dispõe sobre o custeio de
assistência à saúde dos trabalhadores e de
seus dependentes, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOVAIR ARANTES

PROJETO DE LEI N° 574-A/95 - do Sr.
Newton Cardoso - que "dispõe sobre a criação
do Fundo de Financiamento da Produção e
Geração de Emprego - FPGE, e dá outras
providências".
RElATOR: Deputado WILSON BRAGA

PROJETO DE LEI N° 2.073/96 - do Sr. Eliseu
Padilha - que "altera dispositivos do Decreto-lei
nO 9.760, de 5 de setembro de 1946, que
dispõe sobre os bens imóveis da União e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO

PROJETO DE LEI N° 2.417/96 - do Sr. Silas
Brasileiro - que "dispõe sobre o contrato
especial de trabalho na agricultura e na
construção civil e determina outras
providências".
RELATOR: Deputado VALDOMIRO MEGER

PROJETO DE LEI N° 2.449-A/96 - do Poder
Executivo (Mensagem nO 998/96) - que "dispõe
sobre a venda ou permuta de bens imóveis
pelo Estado-Maior das Forças Armadas".
RELATOR: Deputado JOÃO MELLÃO NETO

PROJETO DE LEI N° 2.466/96 - do Sr. Cunha
Bueno - {PL's nOs 2.467/96, 2.468/96,

2.469/96, 2.470/96, 2.471/96, 2.472/96.
2.473/96, 2.475/96 (2.477/96), 2.476/96,
2.478/96, 2.479/96, 2.480/96, 2.481/96,
2.482/96, 2.483/96, 2.484/96, 2.485/96,
2.486/96, 2.675/96, 2.676/96, 2.677/96,
2.678/96, 2.679/96 e 2.680/96, apensados} 
que "dispõe sobre a desestatização da
Telecomunicações do Ceará S. A. 
TELECEARÁ".
RELATOR: Deputado ARLINDO VARGAS
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7 - PROJETO DE LEI N° 2.546/96 - do Sr. Nilson 15 - PROJETO DE LEI N° 2.666/96 - do Sr. Cunha
Gibson - que "autoriza a reversão ao Município Bueno - que "dispõe sobre a utilização de
de Belo. Jardim, Estado de Pernambuco, do recursos do FGTS na privatização de
terreno que menciona". empresas estaduais e municipais".
RELATOR: Deputado WILSON BRAGA RELATOR: Deputado MENDONÇA FILHO

8 - PROJETO DE LEI N° 2.560/96 - do Sr. Jair
Siqueira - que "altera a Lei nO 605, de 5 de
janeiro de 1949, que dispõe sobre o repouso
semanal remunerado e o pagamento de
salário, nos dias feriados civis e religiosos".
RELATOR: Deputado WILSON BRAGA

9 - PROJETO DE LEI N° 2.581/96 - do Sr. Serafim
Venzon - que "dispõe sobre a não
subordinação dos Conselhos de Fiscalização
Profissional à Jurisdição do Tribunal de Contas
da União".
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO

10 - PROJETO DE LEI N° 2.582/96 - do Sr. Leonel
Pavan - que "acrescenta parágrafo único ao
art. 177 da Consolidação das Leis do Trabalho
- CLT, estabelecendo a gratuidade para o
trabalhador das vestimentas adequadas para o
trabalho nas condições especificadas no
"caput" do artigo".
RELATORA: Deputada ZILA BEZERRA

11 - PROJETO DE LEI N° 2.586/96 - do Sr. Tuga
Angerami que "dispõe sobre o
processamento de pequenas causas na justiça
do trabalho".
RELATOR: Deputado VALDOMIRO MEGER

12 - PROJETO DE LEI N° 2.615/96 - do Sr. Tuga
Angerami - que "altera o art. 482 do Decreto-lei
nO 5.452, de 1° de maio de 1943 
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT".
RELATOR: Deputado ARLINDO VARGAS

13 - PROJETO DE LEI N° 2.622/96 - do Sr. Miguel
Rossetto - que "altera o Decreto-lei 'no 7.661,
de 21 de junho de 1945 - Lei de Falências, e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOVAIR ARANTES

14 - PROJETO DE LEI N° 2.651/96 - do Sr.
Arnaldo Madeira - que "dispõe sobre a Ordem
dos Cirurgiões-Dentistas do Brasil, a
organização e competência do Conselho
Federal e dos Conselhos Regionais de
Odontologia e dá outras providências".
RELATOR: Deputado AGNELO QUEIROZ

16 - PROJETO DE LEI N° 2.670/96 - do Sr. Tuga
Angerami que "dispõe sobre a
obrigatoriedade da divulgação dos custos de
publicidade da Administração Pública".
RELATOR: Deputado MIGUEL ROSSETTO

17 - PROJETO DE LEI N° 2.702/97 - do Sr. Arlindo
Chinaglia - que "estabelece impedimento à
nomeação ou designação para cargos em
comissão e funções de confiança no âmbito do
Poder Legislativo".
RELATOR: Deputado JOÃO MELLÁO NETO

18 - PROJETO DE LEI N° 2.707/97 - do Poder
Executivo (Mensagem nO 35/97) - que "dispõe
sobre a admissão de professores, técnicos e
cientistas estrangeiros pelas universidades e
pelas instituições de pesquisa científica e
tecnológica federais".
RELATOR: Deputado JOÃO MELLÃO NETO

19 - PROJETO DE LEI N° 2.719/97 - do Sr. Welson
Gasparini - que "altera a redação do art. 58 da
Consolidação das Leis do Trabalho, que
dispõe sobre a jornada de trabalho".
RELATOR: Deputado MENDONÇA FILHO

20 - PROJETO DE LEI N° 2.726/97"' - do Sr.
Wigberto Tartuce - que "acrescenta § 4° ao art.
457 do Decreto-lei nO 5.452, de 1° de maio de
1943 - Consolidação das Leis do Trabalho".
RELATOR: Deputado VALDENOR GUEDES

21 - PROJETO DE LEI N° 2.731/97 - do Sr. Ricardo
Heráclio - que "dispõe sobre o exercício da
profissão de Técnico em Turismo".
RELATOR: Deputado VALDOMIRO MEGER

22 - PROJETO DE LEI N° 2.746/97 - do Sr. Paulo
Paim - que "dispõe sobre a jornada de trabalho
dos comerciários e determina outras
providências".
RELATOR: Deputado NOEL DE OLIVEIRA

23 - PROJETO DE LEI N° 2.749/97 - do Poder
Executivo (Mensagem nO 173/97) - que "dispõe
sobre a criação e extinção de cargos no
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A • Proposições Sujeitas à Apreciação
Conclusiva das Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 1.907/96 - do Sr. Jorge
Tadeu Mudalen - que "torna obrigatória a
previsão de vagas nos estacionamentos dos
aeroportos para as pessoas que neles
exercem atividade profissional regular".
RELATOR: Deputado BENEDITO
GUIMARÃES PARECER: contrário
VISTA: Concedida ao Deputado FELIPE
MENDES, em 19.03.97

PROJETO DE LEI N° 377-A/95 - do Sr. Álvaro
Valle - que "dispõe sobre atividade de
motorista profissional e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado PHILEMON
RODRIGUES PARECER: contrário
VISTA: Concedida ao Deputado JOÃO
CÓSER, em 19.03.97

PROJETO DE LEI N° 4.259-B/93 - do Poder
Executivo (Mens. nO 743/93) - que "dispõe
sobre a segurança do tráfego aquaviário em
águas sob jurisdição nacional e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado MOREIRA FRANCO
PARECER: favorável, com substitutivo.
Pendente de parecer às emendas
apresentadas na Comissão

4- PROJETO DE LEI N° 1.960-A/96 - do Sr.
Welinton Fagundes que "acrescenta
parágrafo 5° ao art. 29 do Decreto-Lei nO
1.455, de 7 de abril de 1976, alterado pelo
Decreto-Lei nO 2.411, de 21 de janeiro de
1988".
RELATOR: Deputado PAULO GOUV~A

PARECER: favorável, nos termos do
substitutivo da Comissão de Seguridade
Social e Família
VISTA CONJUNTA: Concedida aos
Deputados DulLlO PISANESCHI, LEONIDAS
CRISTINO e PEDRO HENRY, em 19.03.97

5 - PROJETO DE LEI N° 2.035/96 - do Sr. Cássio
Cunha Uma - que "torna obrigatória a
sinalização específica para deficientes visuais
nas estações e terminais de transporte coletivo
urbano".

3-

2-

1 -

COMISSÃO DE VIAçÃO E
TRANSPORTES

PAU T A N° 03/97

Local: plenário nO 11 do anexo II
Horário: 10h

Instituto Nacional de Metrologia, Normalização
e Qualidade Industrial e no Instituto Nacional
da Propriedade Industrial".
RELATOR: Deputado ZAIRE REZENDE

24 - PROJETO DE LEI N° 2.770/97 - do Tribunal
de Contas da União - que "dispõe sobre a
criação de cargos efetivos e de funções
comissionadas na Secretaria do Tribunal de
Contas da União, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO

25 - PROJETO DE LEI N° 2.772/97 - do Sr. Nilson
Gibson - que "altera o Decreto -lei nO 5.452, de
1° de maio de 1943 - Consolidação das Leis do
Trabalho".
RELATOR: Deputado MILTON MENDES

26 - PROJETO DE LEI N° 2.774/97 - do Sr. Paulo
Rocha - que "dá nova redação ao art. 195 do
Decreto-lei nO 5.452, de 1° de maio de 1943,
que aprova a Consolidação das Leis do
Trabalho".
RELATOR: Deputado JOVAIR ARANTES

27 - PROJETO DE LEI N° 2.775/97 - do Sr. Sandro
Mabel - que "altera a redação do inciso 111 do
art. 12 da Lei nO 8.934, de 18 de novembro de
1994, que dispõe sobre o Registro Público de
Empresas Mercantis e Atividades Afins".
RELATOR: Deputado MILTON MENDES

28 - PROJETO DE LEI N° 2.783/97 - do Sr. José de
Abreu - que "dispõe sobre a regulamentação
da profissão de Terapeuta Holístico e dá
outras providências".
RELATORA: Deputada MARIA LAURA

29 - PROJETO DE LEI N° 2.785/97 - do Ministério
Público da União - que "cria cargos de
Procurador da República, na carreira do
Ministério Público Federal".
RELATOR: Deputado ZAIRE REZENDE
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RELATORA: Deputada TELMADE SOUZA COMISSÃO EXTERNA
PARECER: favorável

DEMARCAÇÃO DE TERRAS INDíGENAS
6 - PROJETO DE LEI N° 2.298/96 - do Sr. Eraldo

Trindade - que "obriga as empresas aéreas
comerciais a servir, com dois vôos comerciais,
as capitais brasileiras com mais de
quatrocentos mil habitantes".
RELATOR: Deputado CARLOS SANTANA
PARECER: contrário

11 - COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL
RECURSOS HíDRICOS

PAUTA N° 2/97

Horário: 14h30min
Local: Plenário 13, Anexo 11

Assuntos Internos.

PAUTA N° 1197

Horário: 14h30min
Local: Plenário 15, Anexo 11

- Considerações a respeito de despacho
exarado pelo Sr. Ministro de Estado Da
Justiça, em 20.12.96, sobre a Demarcação
de Terras na Área Indígena Raposa-Serra
do Sol;
- Calendário de viagens para 1997.

COMISSÃO EXTERNA
PONTAL DO PARANAPANEMA

PAUTA N° 6/97
(AUDIÊNCIA PÚBLICA)

Horário: 14h30min
Local: Plenário 7, Anexo 11

Assuntos Internos.

1 -

1 -

Comissão Especial destinada a estudar os
Projetos Públicos Federais de Irrigação e
Recursos Hidricos e apresentar propostas ao
Orçamento da União, no sentido de viabilizar a
execução dos mesmos.
RELATOR: Deputado NICIAS RIBEIRO.

COMISSÃO ESPECIAL
TELECOMUNICAÇÕES

PAUTA N° 10197

PROJETO DE LEI nO 821, de 1995, do Senhor
Deputado Renato Johnsson, que "regulamenta
a Emenda Constitucional de 08, de 15 de
agosto de 1995, e institui a política de
exploração dos serviços públicos de
telecomunicações". (Apensados: PLs 1168/95,
1117/96,2626/96 e 2648/96)
RELATOR: Deputado ALBERTO GOLDMAN.

Horário: 14h
Local: Plenário 11 Anexo 11

CONVIDADOS:
- Sr. João Mendes, Representante da
Comissão Pastoral da Terra;
- Sr. Renato Riukyti, Capitão da PM de
Teodoro Sampaio/SP;
- Sr. Edgar Bento Paiva; Corretor de Imóveis.

111 • COMISSÕES MISTAS

COMISSÃO PAftLAMENTAR
CONJUNTA DO MERCOSUL

PAUTA 02197

AUDIÊNCIA PÚBLICA
Local: Plenário 3 do Anexo 11
Horário: 15:00 horas

Reunião de Audiência Pública, com a
presença do Senhor Ministro LUIZ FELIPE
LAMPREIA, que fará uma exposição sobre
Mercosul, ALCA e União Européia.

(Encerra-se a sessão às 19 horas e 10 minutos.)
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ATOS DO PRESIDENTE

Presidente da Câmara dos Deputados, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 12, item I,
alínea a, do Ato da Mesa n!! 205, de 28 de junho de
1990, resolve conceder exoneração, de acordo com
o artigo 35, item 11, da Lei n!! 8.112, de 11 de dezem
bro de 1990, a ALFREDO ULYSSES PARANHOS,
ponto n2 12.012, do cargo de Assistente Técnico de
Comissão, CNE-133, do Quadro Permanente da Câ
mara dos Deputados, que exerce na Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público, da
Coordenação de Comissões Permanentes, do De
partamento de Comissões.

Câmara dos Deputados, 12 de abril de 1997.
Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1.2, item
11, alínea a, do Ato da Mesa n!! 205, de 28 de junho
de 1990, resolve conceder exoneração, de acordo
com o artigo 35, item 11, da Lei n2 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, a CARLOS FIUZA, ponto n!!
11.8n, do cargo de Assessor Técnico, CNE-10, do
Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, que
exercia no Departamento de Comissões, a partir de
12 de abril do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 12 de abril de 1997.
Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 12, item
I, alfnea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho
de 1990, resolve conceder exoneração, de acordo
com o artigo 35, item 11, da Lei n2 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, a FRANCISCO MOZENITO
SOARES PEDROZA, ponto n.!! 11.887, do cargo de
Assistente Técnico de Comissão, CNE-133, do Qua
dro Permanente da Câmara dos Deputados, que
exerce na Comissão de Trabalho, de Administração
e Serviço Público, da Coordenação de Comissões
Permanentes, do Departamento de Comissões.

Câmara dos Deputados, 12 de abril de 1997. 
Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que' lhe confere o artigo 12, item
I, alfnea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho
de 1990, resolve conceder exoneração, de acordo

com o artigo 35, item 11, da Lei n2 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, a JOSÉ SEABRA NETO, ponto
n2 11.937, do cargo de Assessor Técnico CNE-10,
do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados,
que exercia no Departamento de Comissões, a partir
de 12 de abril do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 12 de abril de 1997.
Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 12, item I,
alfnea a, do Ato da Mesa n!! 205, de 28 de junho de
1990, resolve conceder exoneração, de acordo com
o art. 35, item 11, da Lei n2 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, a MARIA LEONIA CAVALCANTE PINHEI
RO, ponto n211.920, do cargo de Assistente Técni
co de Comissão, CNE-13, do Quadro Permanente
da Câmara dos Deputados, que exerce na Comis
são de Trabalho, de Administração e Serviço Públi
co, da Coordenação de Comissões Permanentes, do
Departamento de Comissões.

Câmara dos Deputados, 12 de abril de 1997.
Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 12, item I,
alfnea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho de
1990, e o art. 62 da Lei n2 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do art. 9.2, item 11,
da Lei n2 8.112, citada, ELlETE' MARIA MELO DE
ARAÚJO para exercer, na Comissão de Trabalho,
de Administração e Serviço Público, da Coordena
ção de Comissões Permanentes, do Departamento
de Comissões, o cargo de Assistente Técnico de
Comissão, CNE-15, do Quadro Permanente da Câ
mara dos Deputados, criado 'pelo art. 12 do Ato da
Mesa n!! 20, de 6 de junho de 1995.

Câmara dos Deputados, 1.2 de abril de 1997.
Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1.2, item I,
alínea a, do Ato da Mesa n!! 205, de 28 de junho de
1990, e o art. 62 da Lei n!! 8.112 de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do art. 92, item 11,
da Lei n!! 8.112, citada, HILTON FORESTI para
exercer, no Departamento de Comissões; o cargo de
Assessor Técnico, CNE-14, do Quadro Permanente
da Câmara dos Deputados, transformado pelo art. 42
do Ato da Mesa n2 4, de 20 de fevereiro de 1991,



O Primeiro Secretário da Câmara ~os Deputa
dos, de acordo com o art. 259 do Regimento Intemo,
combinado com o inciso 11 do art. 12 da Mesa n2 205,
de 1990, resolve credenciar o Senhor JEOVALTER
CORREIA SANTOS como Representante da Fede
ração Nacional do Fisco EstaduaV FINAFISCO.

Câmara dos Deputados, 12 de abril de 1997.
Deputado Ubiratan Aguiar, Primeiro Secretário

COMISSÕES

DISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS

COMISSÃO DE AGRICULTURA E pOLfTICA RURAL

5()!\ Legislatura - 3A Sessão Legislativa

O Deputado Hugo Biehl, Presidente desta Co
missão, fez a seguinte:

Distribuição N2 02197

Em 14-97
Ao Deputado CARLOS CARDINAL
Projeto de Lei n2 2.625/96 - do Sr. Hugo Rodri

gues da Cunha - que Dispõe sobre o Arquivo Zoo
técnico Nacional dos Animais Domésticos de interes
se econômico e dá outras providências.

Ao Deputado CARLOS CARDINAL
Projeto de Lei n2 2.709/97 - do Sr. Geraldo

Pastana - que Dispõe sobre a tributação compensa
tória sobre a importação de produtos agrícolas com
subsídios na origem.

Ao Deputado DEJANDlR DALPASQUALE
Pr,ajeto de Lei n2 2.767/97 - do Sr. Hugo Biehl

- que Cria o Fundo de Terras e dá outras providên
cias.

Ao Deputado ELTON ROHNELT
Projeto de Lei n2 2.832197 - do Sr. Gervásio

Oliveira - que Dispõe sobre o desconto de 50% dos

O Presidente da Câmara dos Deput.:dos, no
uso das atribuições que lhe confere o art. .:, item I,
alínea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho de
1990, e o art. 62 da Lei n2 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do art. S', item li,
da Lei n2 8.112, citada, MARIA LETfclA LIMA DE
VASCONCELLOS para exercer, na Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público, da
Coordenação de Comissões Permanentes, do De
partamento de Comissões, o cargo de Assistente
Técnico de Comissão, CNE-15, do Quadro Perma
nente da Câmara dos Deputados, criado pelo art. 12

do Ato da Mesa n2 20, de 6 de junho de 19C:.
Câmara dos Deputados, 1!l de abril de 1997.

Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1!l, item I,
alínea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho de
1990, e o art. 62 da Lei n2 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, revolve nomear, na forma do art. 9!l, item li,
da Lei n2 8.112, citada, SOLANGE CRISTINA FAL
CÃO VIEIRA para exercer, na Comissão as Traba
lho, de Administração e Serviço Público, da Coorde
nação de Comissões Permanentes, do Departamen
to de Comissões, o cargo de Assistente Técnico de
Comissão, CNE-15, do Quadro Permanente da Câ
mara dos Deputados, criado pelo art. 12 do Ato da
Mesa n2 20, de 6 de junho de 1995.

Câmara dos Deputados, 12 de abril de 1997.
Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 12, item I,
alínea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho de
1990, e o art. 62 da Lei n2 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, revolve nomear, na forma do art. 9!l, item li,
da Lei n2 8.112, citada, VILDA SILVA DE BARBOSA
para exercer, no Departamento de Comissões, o
cargo de Assessor Técnico, CNE-14, do Quadro
Permanente da Câmara dos Deputados, transforma
do pelo art. 42 do Ato da Mesa n2 4, de 20 (f~ feverei
ro de 1991, combinado com o Ato da Mesa n2 5, de
16 de fevereiro de 1995.
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combinado com o Ato da Mesa n2 5, de 16 de feve- Câmara dos Deputados, 12 de abril de 1997. -
reiro de 1995. Michel Temer, Presidente.

Câmara dos Deputados, 12 de abril de 1997. - PORTARIAS
Michel Temer, Presidente.

PORTARIA N2 021/97

O Primeiro Secretário da Câmara dos Deputa
dos, de acordo com o art. 259 do Regimento intemo,
combinado com o inciso 11 do art. 12 do Ato da Mesa
n2 205, de 1990, resolve renovar o credenciamento
do Senhor EDMUNDO KLOTZ como Representante
da Associação Brasileira das Indústrias de Massas
Alimentícias/ABIMA.

Câmara dos Deputados, 1.2 de abril de 1997.
Deputado Ubiratan Aguiar, Primeiro Secretário.

PORTARIA Ni 022197



Distribuição n2 3197

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDUSTRIA
E COMÉRCIO

5~ Legislatura - 31 Sessão Legislativa

O Deputado Rubem Medina, Presidente desta
Comissão, fez a seguinte:

Em 12..4-97
Ao Deputado AROLDE DE OLIVEIRA
Projeto de Lei n2 2.643196 - do Sr. Antônio Fei

jão, que Acrescenta § 32 ao art. 42 e altera o § 12 do
art. 52 do Decreto n2 517, de 8 de maio de 1992, que
regulamenta o art. 11 da Lei n2 8.337, de 30 de de
zembro de 1991, e regula a Área de Livre Comércio
de Macapá e Santana - ALMCS, permitindo a indus
trialização de produtos destinados ao mercado exter
no pelo sistema de drawback e dá outras providên
cias.

. Ao Deputado CARLOS MELLES:
Projeto de Lei n2 2.544/96 - do Sr. Roberto

Pessoa que Cria o Programa Nacional de recupera
ção da Cotonicultura e dá outras providências.

Projeto de Lei n2 2.617196 - do Sr. IIdemar
Kusler, que estabelece critério para fixação de cotas
de importação nas áreas de livre comércio.

Ao Deputado DILSO SPERAFICO:
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fretes da Rede Ferroviária Federal para transportes Projeto de Lei n2 2.263/96 - do Senado Federal
de adubos, fertilizantes e forragens. (PLS n2 214/95) - que Cria área de livre comércio

À Deputada ETEVALDA G. DE MENEZES nos Municípios de Corumbá e Ladário, Estado do
Projeto de Lei n2 2.607/96 - do Sr. Wilson Leite Mato Grosso do Sul.

Passos - que Desapropria áreas territoriais rurais de Ao Deputado HERCULANO ANGHINETTI:
mais de 3.000 (três mil) hectares cujos titulares se- Projeto de Lei n2 2.573/96 - do Sr. Ezídio Pi-
jam estrangeiros e que não tenham efetiva atividade nheiro, que institui o Plano Nacional de Pedras e
economicamel1~e produtiva. Metais Preciosos - PNPMP e dá outras providên-

Ao Deputado FÉLIX MENDONÇA cias.
Projeto de Lei n2 2.720/97 - do Sr. Jarbas Lima Ao Deputado HUGO RODRIGUES DA CU-

- que Inclui entre as áreas não tributáveis pelo Im- NHA:
posto Territorial Rural (ITR) as matas nativas. Projeto de Lei n2 2.262/96 - do Senado Federal

Ao Deputado MOACIR MICHELETTO (PLS n2 213195), que Cria a área de livre comércio
Projeto de Lei n2 2.738197 - do Sr. Feu Rosa _ no Município de Ponta Porã, Estado do Mato Grosso

que Dispõe sobre a exigibilidade de aplicação em do Sul.
crédito rural e industrial e dá outras providências. Ao Deputado JOÃO MELLÃO:

Ao Deputado ROBERTO PESSOA Projeto de Lei n2 2.592/96 - do Sr. Coriolano
Projeto de Lei n2 2.658196 - do Sr. Armando Sales, que Institui obrigatoriedade de inscrição de

Abílio - que Estabelece condições especiais para a dados de identificação do usuário nos comprovantes
concessão de crédito de custeio e investimento à de compras feitas com cartão de crédito.
agricultura irrigada. Ao Deputado JOSÉ CARLOS LACERDA:

Sala da Comissão, 12 de abril de 1997. - Moi- Projeto de Lei n2 2.721/97 - do Sr. João Maia,
zés Lobo da Cunha,Secretário. que Cria áreas de livre comércio nos Municípios de

Plácido de Castro, Xapuri, Assis Brasil e Capixaba,
no Estado do Acre, e dá outras providências.

Ao Deputado LIMA NETTO:
Projeto de Lei n2 2.572/96 - do Sr. Ezídio Pi

nheiro, que dá nova redação ao art. 23 da Lei n2
8.864, de 28 de março de 1994.

Ao Deputado LUIZ BRAGA:
Projeto de Lei n2 2.593/96 - do Sr. Rommel

Feijó, que dispõe sobre a criação de área de livre co
mércio no Município de Juazeiro do Norte, no Estado
do Ceará.

Ao Deputado RICARDO HERÁCLlO:
Projeto de Lei n2 2.778/97 - do Sr. Marcelo

Teixeira que Acrescenta novas disposições ao art.
11 do Decreto-Lei n2 1.191, de 27 de outubro de
1971, que dispõe sobre os incentivos fiscais ao turis
mo.

Ao Deputado RUBEM MEDINA (Avocado):
Projeto de Lei n2 2.201-N96 - do Sr. João Piz

zolatti, que Dispõe sobre a gratuidade do uso, pelos
respectivos clientes, de estacionamentos pertencen
tes a estabelecimentos comerciais e de proteção de
serviços.

Sala da Comissão, 12 de abril de 1997. - Arné
lia R. C. de Araújo. Secretária.

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRA
çÃO E SERViÇO PÚBLICO



Em 1lL4-97
Ao Deputado AGNELO QUEIROZ
Projeto de Lei n2 2.651/96 - do Sr. Arnaldo Ma

deira - que -Dispõe sobre a Ordem dos Cirurgiões
Dentistas do Brasil, a organização e competência do
Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de
Odontologia e dá outras providências-.

Ao Deputado ARLINDO VARGAS
Projeto de Lei n2 2.466/96 - do Sr. Cunha Bue

no - (PL n2s 2.467/96,2.468/96,2.469/96,2.470/96,
2.471/96, 2.472/96, 2.473/96, 2.475/96 (2.4n/96),
2.476/96, 2.478/96, 2.479/96, 2.480/96, 2.481/96,
2.482/96, 2.483/96, 2.484/96, 2.485/96, 2.486/96,
2.675/96, 2.676/96, 2.6n/96, 2.678/96, 2.679/96 e
2.680/96, apensados) - que -Dispõe sobre a deses-

EI7" 1lL4-97
Ao Deputado JOÃO MELLÃO NETO
Projeto de Lei n2 2.449·A/96 - do Poder Execu~

tivo (Mensagem n2 998/96) - que Dispõe sobre a
venda ou permuta de bens imóveis pelo Estado
Maior das Forças Armadas.

Projeto de Lei n2 2.707/97 - do Poder Executi
vo (Mensagem n2 35/97) - que Dispõe sobre a ad
missão de professores, técnicos e cientistas estran
geiros pelas universidades e pelas instituições de
pesquisa científica e tecnológica federais.

Ao Deputado ZAIRE REZENDE
Projeto de Lei n2 2.749/97 - do Poder Executi

vo (Mensagem n2 173/97) - que Dispõe sobre a cria
ção e extinção de cargos no Instituto Nacional de
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial e no
Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Projeto de Lei n2 2.785/97 - do Ministério Públi
co da União - que Cria cargos de Procurador da Re
pública, na carreira do Ministério Público Federal.

Sala da Comissão, 12 de abril de 1997. - Talita
Veda de Almeida, Secretária.

O Deputado Osvaldo Biolchi, Presidente da
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público, fez a seguinte

Distribuição n2 3197

Em 12..4-97
Ao Deputado A3NELO QUEIROZ
Projeto de Lei n2 2.595/96 - do Tribunal de

Justiça do Distrito F)deral- que Dispõe sobre a or
ganização judiciária do Distrito Federal e dos Territó
rios.

Ao Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei n2

2.838-B/89, que Dá nova redação a dispositivos da
Lei n2 3.857, de 22 de dezembro de 1960, que cria a
Ordem dos Músicos do Brasil e dispõe sobre a regu
lamentação do exercício da profissão de músico e
dá outras providências.

Ao Deputado CHICO VIGILANTE
Emendas do Senado ao Projeto de Lei n2

4.235-B/93 - que altera a Lei n2 8.432, de 11 de ju
nho de 1992, para redefinir as jurisdições das Juntas
de Conciliação e Julgamento nas Regiões da Justiça
do Trabalho e dá outras providências.

Ao Deputado EMERSON OLAVO PIRES
Projeto de Resolução n2107/96 - da Sr.~ Mari

lu Guimarães - (PRC n2188197, apensado), que Ins
titui a Ouvidoria-Geral da Câmara dos Deputados.

Ao Deputado JOSÉ PIMENTEL
Projeto de Lei Complementar n2 143/97 - do

Sr. Roberto Rocha, que Altera a redação do art. 27
da Lei Complementar n2 n, de 13 de julho de 1993,
que institui o Imposto Provisório sobre a Movimenta
ção ou a Transmissão de valores e de Crédito e Di
reitos de Natureza Financeira - IPMF e dá outras
providências.

Ao Deputado JOVAIR ARANTES
Projeto de Decreto Legislativo n2 371/97 - do

Sr. Jair Maneguelli, que Susta os efeitos do Decreto
n2 2.100, de 20 de dezembro de 1996, da Presidên
cia da República, que toma pública a denúncia, pelo
Brasil, da Convenção da OIT n2158 relativa ao Tér
mino da Relação de Trabalho por iniciativa do Em
pregador.

Ao Deputado SANDRO MABEL
Emendas oferecidas em Plenário ao Projeto de

Lei n2 1.010-A/88, que Dispõe sobre o trabalho do
menor aprendiz e dá outras providências.

Projeto de Decreto Legislativo n2 346/96 - do
Sr. Eurico Miranda, que Susta os efeitos de dispositi-
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502 Legislatura - 32 Sessão Legislativa Ordinária vos da Resolução n2 1, de 17 de outubro de 19SQ,
O Deputado Osvaldo Biolchi, Presidente da do Ministro Extraordinário dos Esportes.

Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Sala da Comissão, 12 de abril de 1997. - Talita
Público, fez a seguinte Veda de Almeida, Secretária.

O Deputado Osvaldo Biolchi, Presidente da
Distribuição n21197 Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço

Público, fez a seguinte

Distribuição n2 2197
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tatização da Telecomunicações do Ceará S.A. - TE- solidação das Leis do Trabalho, que dispõe sobre a
LECEARÁ". jornada de trabalho".

Projeto de Lei n2 2.615/96 - do Sr. Tuga Ange- Ao Deputado MIGUEL ROSSETTO
rami - que "Altera o art. 482 do Decreto-Lei n2 5.452, Projeto de Lei n2 2.670/96 - do Sr. Tuga Ange-
de 12 de maio de 1943 - Consolidação das Leis do rami - que "Dispõe sobre a obrigatoriedade da divul-
Trabalho - CLT". gação dos custos de publicidade da Administração

Ao Deputado JOÃO MELLÃO NETO Pública".
Projeto de Lei n2 2.702197 - do Sr. Arlindo Chi- Ao Deputado MILTON MENDES

naglia - que "Estabelece impedimento à nomeação Projeto de Lei n2 2.772197 - do Sr. Nilson Gib-
ou designação para cargos em comissão e funções son - que "Altera o Decreto-Lei n2 5.452, de 1.!! de
de confiança no âmbito do Poder Legislativo". maio de 1943 - Consolidação das Leis do Trabalho".

Ao Deputado JOVAIR ARANTES Projeto de Lei n2 2.775/97 - do Sr. Sandro Ma-
Projeto de Lei n2 159/95 - do Sr. Simão Sessim bel - que"Altera a redação do inciso 111 do art. 12 da

_ que "Dispõe sobre o custeio de assistência à saú- Lei n2 8.934, de 18 de novembro de 1994, que dis-
de dos trabalhadores e de seus dependentes, e dá põe sobre o Registro Público de Empresas Mercan-
outras providências". tis e Atividades Afins".

Projeto de Lei n2 2.622196 - do Sr. Miguel Ros- Ao Deputado NOEL DE OLIVEIRA
setto - q~Je "Altera o Decreto-Lei n2 7.661, de 21 de Projeto de Lei oS! 2.746197 - do Sr. Paulo Paim
junho de 1945 - Lei de Falências, e dá outras provi- - que "Dispõe sobre a jornada de trabalho dos co-
dências". merciários e determina outras providências".

Projeto de Lei n2 2.774/97 - do Sr. Paulo Ro- Ao Deputado VALDENOR GUEDES
cha - que "Dá nova redação ao art. 195 do Decreto- Projeto de Lei n2 2.726/97 - do Sr. Wigberto
Lei n2 5.452, de 12 de maio de 1943, que aprova a Tartuce - que "Acrescenta § 42 ao art. 457 do De-
Consolidação das Leis do Trabalho". ereto-Lei oS! 5.452, de 12 de maio de 1943 - Consoli-

Ao Dep~tado LUCIANO CASTRO dação das Leis do Trabalho".
Projeto de Lei n2 2.073/96 - do Sr. Eliseu Padi- Ao Deputado WALDOMIRO MEGER

lha - que "Altera dispositivos do Decreto-Lei n2 Projeto de Lei oS! 2.417/96 - do Sr. Silas Brasi-
9.760, de 5 de setembro de 1946, que dispõe sobre leiro - que "Dispõe sobre o contrato especial de tra-
os bens imóveis da União e dá outras providências". balho na agricultura e na construção civil e determi

na outras providências".
Projeto de Lei n2 2.581/96 - do Sr. Serafim

Venzon _ que "Dispõe sobre a não-subordinação Projeto de Lei oS! 2.586196 - do Sr. Tuga Ange-
dos Conselhos de Fiscalização Profissional à Jurisdi- rami - que "Dispõe sobre o processamento de pe-
ção do Tribunal de Contas da União". quenas causas na justiça do trabalho".

Projeto de Lei n2 2.731/97 - do Sr. Ricardo He-
Projeto de Lei n2 2.770/97 - do Tribunal de ráclio _ que "Dispõe sobre o exercício da profissão

Contas da União - que "Dispõe sobre a criação de de Técnico em Turismo".
cargos efetivos e de funções comissionadas na Se-
cretaria do Tribunal de Contas da União, e dá outras Ao Deputado WILSON BRAGA
providê",-;as". Projeto de Lei n2 574-A/95 - do Sr. Newton

À Deputada MARIA LAURA Cardoso - que "Dispõe sobre a criação do Fundo de
Financiamento da Produção e Geração de Emprego

Projeto de Lei n2 2.783/97 - do Sr. José de - FPGE, e dá outras providências".
Abreu - que "Dispõe sobre a regulamentação da Projeto de Lei n2 2.546/96 - do Sr. Nilson Gib-
profissão de Terapeuta Holístico e dá outras provi- son - que "Autoriza a reversão ao Município de Belo
dências". Jardim, Estado de Pernambuco, do terreno que

Ao Deputado MENDONÇA FILHO menciona".
Projeto de Lei n2 2.666196 - do Sr. Cunha Bue- Projeto de Lei n2 2.560/96 - do Sr. Jair Siqueira

no - que "Dispõe sobre a utilização de recursos do - que "Altera a Lei oS! 605, de 5 de janeiro de 1949,
FGTS na privatização de empresas estaduais e mu- que dispõe sobre o repouso semanal remunerado e
nicipais". o pagamento de salário, nos dias feriados civis e reli-

Projeto de Lei oS! 2.719/97 - do Sr. Welson giosos".
Gasparini - que "Altera a redação do art. 58 da Con- À Deputada ZILA BEZERRA
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Projeto de Lei n2 2.582/96 - do Sr. Leonel Pa- Ao Deputado FRANCISCO HORTA:
van - que NAcrescenta parágrafo único ao art. 177 Projeto dde Lei nn2 2.009/96 - do Sr. Abelardo
da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, esta- Lupion, que "dispõe sobre o prazo para pagamento
belecendo a gratuidade para o trabalhador das vesti- de produtos agrícolas importadosN

menta.s. adequadas para o t~ab~lho nas condições Ao Deputado GERMANO RIGOTIO
especificadas no caput do artigo . Projeto de Lei n2 2.154/96 - Do Sr. Hilário

Sala da Comissão, 1~?e abril de 1997. - TaUta Coimbra, que "Dispõe sobre a criação de Zona de
Veda de Almeida, Secretana. Processamento de Exportação - ZPEs no Município

REDISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS de Santarém, Estado do Pará".

COMISSÃO DE ECONOMIA INDÚSTRIA Projeto de Lei n2 2.503/996 - do Sr. Moisés
E COMÉRCIO' Lipnik, qe "dispõe a comercialização de vales-ali-

50ª Legislatura - Sessão Legislativa mentação e de vales-refeição pelas empresas de ca
pital estrangeiroN.

.O _Deputado Ru~em Medina, Presidente desta Ao Deputado GONZAGA MOTIA:
Comlssao, fez a segUinte: P . t d L . o 1 38"/85 d S N I MrOJe o e el IF . c.1' - o r. e son ar-

Redistribuição n2 3197 chezan, que Nestabelece diretrizes para a descon
centração industrial".

(Apensado o Projeto de Lei n2 1.528/96)
Projeto de Lei n2 1.606/96 - do Sr. Antônio Fei

jão, que Ndispõe sobre a indisponibilidade dos bens,
crimes e responsabilidades dos dirigentes do Banco
Central e seus fiscais, das empresas de auditoria,
dos dirigentes de bancos privados e estaduais e de
empresas congêneres do sistema financeiro que,
proposidamente, fraudaram ou pretendiam fraudar
seus clientes ou o sistema bancário, cria o fundo
bancário de seguro e dá outras providênciasN.

Ao Deputado HERCULANO ANGHINETII.
PROJETO DE lEI ~ 549-a/95 - Do Sr. José

Friistch, QUE "dispõe sobre os condomínios ruraisN.
Projeto de Lei n2 1.029-8/95 - do Sr. Eduardo

Jorge, que Nestabelece a obrigatoriedade de instala
ção de Nair-bagNem automóveisN.

(Apensados os Projetos de Lei n2s 1.326/95,
1.336/95,1.340/95,1.702196 e (1.842/96)

Projeto de Lei n21.740/96 - da SP\ Vanessa Fe
Iippe, que proíbe a fabricação e comercialização de
produtos, de qualquer natureza destinados ao públi
co infantil, reproduzindo a forma de cigarro e simila
res e dá outras providências.

Ao Deputado HUGO RODRIGUES DA CU
NHA:

Projeto de Lei n2 2.174/96 - do Sr. Haroldo
Lima, que condiciona a liberação de recursos do
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social- BNDES, na forma que mencionaN.

Ao Deputado ISRAEL PINHEIRO:
Projeto de Lei n2 2.163/96 - do Sr. ~AQisés Lip

nik, que dispõe sobre a criação de Zona de Proces
samento de Exportações _ SPE - no Município de
Boa Vista, Estado de Roraima".

Em 1.2..4-97
Ao Deputado ANTONIO BALHMANN
Projeto de Lei n2 1.035-A/95 - do Sr. Sérgio

Arouca, que Ndispõe sobre a padronização da nume
ração dos chassis dos veículos automotores fabrica
dos ou montados no Brasil para a comercialização
no mercado internoe dá outras providênciasN.

Ao Deputado AROLDE DE OLIVEIRA
Projeto de Lei N!! 2.381/966 - do Poder Excuti

vo (MSC n2 883/96). que dispõe sobre a Ninclusão no
rito processual da Lei n2 8.029, de 12 de abril de
1990, das liquidações do Banco de Roraima S/A
(BANRORAIMA) e da Companhia Usina Nacional
(CUN) e dá outras providências".

Ao Deputado EDISON ANDRINO
Projeto de Lei N!! 1.934-A/96 - do Sr. Antônio

do Valle, que Ndispõe sobre a remessa de lucros ao
exterior por empresas beneficiárias dos incentivos
para o desenvolvimento regional que especificaN.

Ao Deputado ENIVALDO RIBEIRO
Projeto de Lei n2 1.656/96 - do Sr. Waldomiro

Fioravante, que "obriga as empresas a pagar a fun
cionário recém-contratado salário não inferior ao per
cebido pelo empregado demitido, desde que exerça
idêntica funçãoN..

Ao Deputado FERNANDO ZUPPO:
Projeto de Lei n2 3.262/92 - do Sr. Alberto

Goldmann, que Nestabelece incentivo fiscal na area
do Imposto de Renda, para as atividades de normali
zaçãoN.

Ao Deputado FEITER JUNIOR:
Projeto de Lei N!! 2.007/96 - do Sr. Cunha Bue

no, que Nestabelece a obrigatoriedade de recompra
pelas indústrias em geral das embalagens não bio
degradáveis que acondicionam seus produtos.
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Ao Deputado JOÃO PIZZOLATTI: (Apensados os Projetos de Lei n!l 2.368/96 e
Projeto de Lei nJ! 1.619/96 - do Sr. Herculano 2.671/96)

Anghinetti, que cria o Programa Especial de Crédito Ao Deputado NEUTO DE CONTO:
para bancários desempregados". Projeto de Lei n!l1.897/96 - do Sr. João Coser,

Ao Deputado JOSÉ CARLOS LACERDA: que "estabelece regras para a renegociação dos dá-
Projeto de Lei n2 2.171/96 - do Sr. Osmar Lei- bitos das microempresas e empresas de pequeno

tão, que dispõe sobre inscrição nos produtos de ex- porte junto a instituições financeiras".
portação". Ao Deputado ODACIR KLEIN:

Ao Deputado JÚLIO REDECKER: Projeto de Lei nJ! 3.306/92 - do Sr. Jackson Pe-
Projeto de Lei nJ! 1.682-A/96 - do Sr. Antônio reira, que "dispõe sobre consórcios para a aquisição

Feijão, que "regulamenta o artigo 40 do Ato das Dis- de bens de consumo móveis duráveis".
posições Constitucionais Transitórias da Constitui- Projeto de Lei nJ! 2.164/96 - do Sr. Sr. Newton
ção Federal, suspende a fixação de limites máximos Cardoso, que "dispõe sobre o controle da poluição
globais anuais de importações e dá outras prodidên- industrial e dá outras prodidências".
cias". Ao Deputado PAULO RITZEL:

Ao Deputado LAMARTINE POSELLA: Projeto de Lei n!l 2.086/96 - do Sr. Romel Aní-
Projeto de Lei n2 1.843/96 - do Sr. Paulo Gou- zio, que "dispõe sobre a criação de Zona de Proces-

vêa, que "altera os artigos 35 e 36 da Lei n2 7.357, samentos de Exportações - ZPE, nos municípios de
de 2 de setembro de 1985, que "dispõe sobre o che- São Simão e Santa Vitória, Estados de Goiás e Mi-
que e dá outras providências". nas Gerais, respectivamente".

Projeto de Lei n!l 2.203/96 - do Sr. Leonel Pa- Ao Deputado RAIMUNDO COLOMBO:
van, que "altera o artigo 12 da Lei n2 7.357, de 2 de Projeto de Lei n2 2.321196 - do Sr. João Magalhã-
setembro de 1985, que "dispõe sobre o cheque e dá as, que estende os benefICios da.l~ei n!! 9.138, de 29 de
outras providências". novembro de 1995, às microempresas e empresas de

Projeto de Lei n2 2.391/96 - do Sr. Agnelo pequeno porte da indústria, do comércio e dos serviços.
Queiros, que "altera a Lei nJ! 7.357, de 2 de setem- Ao Deputado RENATO JOHNSSON:
bro de 1985, que "dispõe sobre o cheque e dá ou- Projeto de Lei n2 2.122196 - do Sr. Fernando Ga-
tras providências". beira, "proíbe a utilização de clorofluorcarbonos - CFCs

Ao Deputado UMA NETTO: e de outras substâncias controladas e discriminadas no
Projeto de Lei n!l 4.871/94 - do Sr. Philemon Protocolo de Montreal, e dá outras providências".

Rodrigues, que "disPõe sobre a destinação dos re- Ao Deputado RICARDO HERÁCUO:
~urs?s obtidos através ~e alienações oc?rrid_a~ no Projeto de Lei nJ! 4.486-A/94 - do Sr. Carlos
ambito do Programa NaCional de Desestatlzaçao . Nelson, que "institui o Programa Nacional de Quali-

Projeto de Lei n!l2.301/96 - do Sr. João Coser, dade e Desenvolvimento de Produtos - PRONAP, e
que "altera o artigo 2.2 da Lei n2 8.864, de 28 de mar- dá outras prodidências".
ço de 1994, e o artigo 3.2 da Lei n!l8.666, de 21 de Ao Deputado RUBEM MEDINA: (Avocado)
junho de 1993, e dá outras providências". Projeto de Lei n!l 1.997/96 - do Sr. Paes Lan-

Ao Deputado LUIZ FERNANDO: dim, que "modifica a redação do "caput" do artigo
Projeto de Lei n!l1.546/96 - do Sr. Max Rosen- 294 da Lei n!l 6.404, de 15 de dezembro de 1976 -

mann, que "obriga a adição de farelo de trigo ao pão Lei das Sociedades por Ações".
francês". _ Projeto de Lei n2 2.161/96 - do Sr. Philemon

À Deputada MARILU GUIMARAES: Rodrigues, que "dispõe sobre o contrato de gestão
Projeto de Lei n2 1.144/95 - do Sr. Fausto Mar- entre a União e as empresas públicas e sociedades

tello, que" institui o benefício à gestante", para aten- de economia mista que exploram atividade econômi-
dimento às trabalhadoras de baixa renda e dá outras ca, e dá outras providências".
providências". Sala da Comissão, 1.2 de abril de 1997. - Ana-

À Deputada NAIR XAVIER LOBO: mélia Ribeiro Correia de Araujo, Secretária.

Projeto de Lei n!l 1.622196 - do Sr. Salvador COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
Zimbaldi, que "altera a Lei n!l 8.009, de 29 de março
de 1990, que "dispõe sobre a impenhorabilidade do O Deputado Luiz Carlos Hauly, presidente da
bem de família". comissão, fez a seguinte:
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Redistribuição n2 03197 de renda da pessoa física as despesas com aluguel
da residência do contribuinte".

Ao Deputado FERNANDO RIBAS CARLI
Projeto de Lei n2'1.312195 - do Sr. Maurício Re

quião - que "estabelece a obrigatoriedade de trans
ferências de recursos da União destinadas à manu
tenção de estabelecimentos de ensino serem feitas
diretamente a fundos especiais criados especialmen
te para este fim".

Ao Deputado FETTER JÚNIOR
Projeto de Lei n!! 977-A/95 - do Poder Executi

vo (MSC n!! 983/95) - que "altera dispositivo da Lei
n2 8.270, de 17 de dezembro de 1991, que dispõe
sobre reajuste da remuneração dos servidores públi
cos, corrige e reestrutura t~belas-de vencimento, e
dá outras providências".

À Deputada VEDA CRUSIUS
Projeto de Lei n2 2.397/96 - do Sr. Wilson Leite

Passos - que "dispõe sobre a indenização de vítimas
de ações subversivas e terroristas".

Sala da Comissão, 12 de abril de 1997. - Maria
Linda Magalhães, Secretaria.

Em 12..4-97
Ao Deputado ANIVALDO VALE

Projeto de Decreto Legislativo n!! 152/95 - do
Sr. Augusto Carvalho - que ·suspende o programa
de desligamento voluntário instituído pelo Banco do
Brasil S.A.

Projeto de Decreto Legislativo n!! 153/95 - do
Sr. Severiano Alves - que "proíbe a fixação de prazo
de opção por desligamento voluntário e demissão de
empregado do Banco do Brasil S.A.".

Ao Deputado AUGUSTO VIVEIROS

Projeto de Lei Complementar n2 198/89 - do
Senado Federal (PLS n2 169/89 - Complementar) 
"que fixa as alíquotas máximas dos impostos sobre
vendas a varejo de combustíveis líquidos e gasosos
de competência municipal, nos termos do inciso 111
do art. 156 da Constituição Federal".

Ao Deputado EUJÁCIO SIMÕES

Projeto de Lei n2 379/95 - do Sr. Laire Rosado 
que "permite deduzir da base de cálculo do imposto



(Biênio 1997/98)

Presidente:
.MICHEL TEMER - PMDBlSP

12 Vice-Presidente:
HERÁCLITO FORTES - PFUPI

22 Vice-Presidente:
SEVERINO CAVALCANTI- PPBlPE

12 Secretário:
UBIRATAN AGUIAR - PSDBlCE
22 Secretário:
NELSON TRAD - PTB - MS
32 secretário:
PAULO PAIM - PTIRS
42 secretário:
EFRAIM MORAIS - PFUPB

Sup!8!'tes~ Secretário:
12 JOSE MAURICIO - PDT/RJ

7Jl WAGNER SALUSTIANO - PPBlSP

• ZÉ GOMES DA ROCHA - PMDBlGO

41' LUCIANO CASTRO - PSDBlRR

Bloco (PMDBJPSDlPSL)
Líder:GEDDEL VIEIRA LIMA

PARTIDOS, BLOCOS E RESPECTIVAS BANCADAS
BLOCO PARLAMENTAR

PFL
Líder: INOCÊNCIO OLIVEIRA

Bloco (PT~DTJ?CdoB)

Líder: JOSE MACHADO

PSDB
Líder: AÉCIO NEVES

José Coimbra
José Borba

Pedro Valadares

Eraldo Trindade
Benedito Domingos

Jofran Frejat
João Mendes

Vaklenor Guedes
Ricardo Barros

Alcione Athayde
Darci Coelho

Luiz Eduardo Greenhalg
Marcelo Deda
Marta Suplicy

Miguel Rossetto
Milton Temer

Sérgio Miranda

Antônio Carlos Pannunzio
Pauclemey Avelino

PPB
Líder: ODELMO LEÃO

PSB
LkI8r: SÉRGIO GUERRA

PTB
Uder: PAULO HESLANDER

Vlee-Uder:
Alexandre Cardoso

Vlce-Lideres:
Elton Rohnelt (1 2 VICe)
Sandro MabeI
Rodrigues Palma

PL
Uder: VALDEMAR COSTA NETO

Vlce-Lfderes:
Luiz Buaiz (12 Vice) Pedro Canedo
Eujácio Simões

PARÁGRAFO 41', ART. 9lI- RI
PPS
PMN
PV

UDERANÇA DO GOVERNO
Líder: BENITO GAMA

Vlee-Uderes:
Dumo Pisaneschi
Arlindo Vargas
Moisés Upnik

Vlee-Uderes:
Gerson Peres (1 2 Vice)
AmaIdo Faria de Sá
Edson Queiroz
Silvemani santos
Ibrahim Abi-AckeI
LaprovitaVlSira
WlQberto Tartuce
Roberto Balestra
Augusto Nardes

Alcides Modesto
Fernando Ferro
Humberto Costa
Jandira FeghaJi
Jaques Wagner
João Fassarela
José Geno6ino

Luciano Zica
Luiz Gushiken

Maria Elvira
Marisa Serrano

Pedro Novais
Pinheiro Landim

ReginaLino
Roberto VaIadão

Rubens Cosac
Simara Ellery

Wagner Rossi

Marconi PeriAo
Roberto Santos

Sebastião Madeira
Luiz Piauhylino

Salvador Zimbaldi
Antônio Feijão

Arnaldo Madeira
Nícias Ribeiro
João Faustino

José Lourenço
José santana de Vasconcellos

Maluly Netto
Marilu Netto
Ney Lopes

Osório Adriano
Paes Landim

Paulo Bomhausen
Paulo Gouvêa

Robério Araújo
Rubem Medina

Vilmar Rocha
Werner Wanderer

Vic&-Lideres:
Neiva Moreira (1 2 Vice)
Aldo Arantes

Vlce-Líderes:
Adroaldo Streck
Luciano Castro
Luiz Fernando
Rommel Feij6
José Thomaz Nonô
Ceci Cunha
Zulaiê Cobra
Welson Gasparini
Sílvio Torres

Vlee-Líderes:
Eliseu Padilha (1 2 Vice)
Confúcio Moura
Darcísio Perondi
Edinho Araújo
EdinhoBez
Fernando Diniz
Gonzaga Mofa
José Luiz Clerot
Lídia Ouinan

Vlee-Líderes:
José Carlos Aleluia (1 2 Vice)
Abelardo Lupion
Álvaro Gaudêncio Neto
Antônio dos santos
Antônio Joaquim Araújo
Aracely de Paula
Benedito de Lira
Corauci Sobrinho
Eliseu Moura
Elton Rohnelt
Euler Ribeiro
Francisco Horta
Hugo Rodrigues da Cunha
Jair Soares



Arlindo Vargas
Murilo Domingos

Raquel Capiberibe

PL

PTB

PSB

1 vaga

Félix Mendonça
Nelson Marquezelli

Suplentes

COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA
E POLíTICA RURAL

Presidente: Hugo Biehl (PPB)
12 Vice-Presidente: Nelson Meurer(PPB)
2!l Vice-Presidente: Roberto Pessoa (PFL)
3!l Vice-Presidente: Antonio do Valle (PMDB)

Titulares

PFL Etevalda Grassi de Menezes Eujácio Simões

Bloco (PMOBJP801PSL)

PMN

Bosco França 1 vaga

Secretário (a): Moizes Lobo da Cunha
Local: Plenário 114, Bloco das Lideranças às quartas-feiras e
quintas-feiras - 9 horas
Telefones: 318-69161697816979/6981

COMISSÃO DA AMAZÔNIA E DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Presidente: José Priante (PMDB)
12 Vice-Presidente: Pinheiro Landim(PMDB)
2!l VICe-Presidente: Carlos Airton (PPB)
32 Vice-Presidente: Elton Rohnelt (PFL)

TItu~res Suplenms

PFL

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

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

B.Sá
Carlos Alberto
BasílioVilani
Ezidio Pinheiro
Marinha Raupp
Odílio Balbinotti
OIávio Rocha
Ronaldo Santos
1 vàga

PSOB

Antonio Ueno
Benedito de Ura
Betinho Rosado

Eliseu Moura
João Maia

Jonival Lucas
José Rocha
Lael Varella

Maria Valadão
saulo Queiroz

Adelson Salvador
Alberto Silva

Darcísio Perondi
Maurício Requião

Mauro Lopes
Nestor Duarte
Sandro Mabel

Udson Bandeira
Zé Gomes da Rocha

1 vaga

Adelson Ribeiro
Fernando Torres

Raimundo Gomes de Matos
SaJomãoCruz

5 vagas

PPS

Augusto Carvalho

Célia Mendes
Elton Rohnelt
Francisco Rodrigues
Murilo Pinheiro
Zila Bezerra

Bloco (PMDBJPSDlPSL)

Aníbal Gomes
Elcione Barbalho
·José Priante
NanSouza
Pinheiro Landim

JoãoColaço

Átila Lins
João Maia

Osmir Uma
Raimundo Santos
Ronivon Santiago

Asdrúbal Bentes
Confúcio Moura

Mário Martins
2 vagas

Anivaldo Vale
Fátima Pelaes
Nicias Ribeiro
Rommel Feijó

1 vaga

Gilney VI8Ila
Luciano ZICa

Neiva Moreira
1 vaga

Antonio Jorge
Cunha Uma

Davi Alves Silva
João Ribeiro

PPB

Benedito Guimarães
Carlos Airton
Paudemey Avelino
Valdenor Guedes

PSOB

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Eurípedes Miranda
Geraldo Pastana
Paulo Rocha
Socorro Gomes

Alzira Ewerton
Hilário Coimbra
Luiz Fernando
Moisés Bennesby
8aIomão Cruz

Dércio Knop
Giovanni Quàiroz (PDT)

João Coser (PT) .
José Pimentel (PT)
Padre Roque (PT)
Paulo Rocha (PT) .

Valdeci Oliveira (PT)
1 vaga

Ari Magalhães
Augusto Nardes

Chico da Princesa (PTB)
João Ribeiro

OSvaldo Reis
3 vagas

PPB

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

Bloco (PTI PDTI PCelaB)

Adão Pretto (PR)
Alcides Modesto (PT)
Carlos Cardinal (PDT)
Ênio BacCi (PDT)
Geraldo'Pastana (PT)
Luiz Durão (PDT) .
Luiz Mainardi (PT)

. Waldomiro Fioravante (PT)



PSB

Gervésio Oliveira Ricardo Heráclito

Secretário: Tercio Mendonça Vila
Local: Plenário - sala 19, quartas-feiras - 9 horas
Telefones: 318-6998/6999/6970

COMISSÃO DE CI~NCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Presidente: Maluly Netto (PFL)
1!! Vice-Presidente: Cesar Bandeira (PFL)
22 Vice-Presidente:
3!! VICe-Presidente: Edson Queiroz (PPB)

Titulares Suplentes

PFL

Moisés Lipnik

PTB

Philemon Rodrigues

Walter Pinheiro (PT)
Wigberto Tartuce (PPB)

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

Luiz Alberto (PT)
Murilo Domingos
Paulo Cordeiro

PPB

PTB

PSB

Milton Mendes (PT)
Paulo Delgado (PT)

Gerson Peres
José Janene

Lamartine Posella
Nelson Meurer

Valdenor Guedes
3 vagas

José Borba
Philernon Rodrigues

Rodrigues Palma

Bloco.<PMDBJPSDlPSL)

Bloco (PTIPDTJPCdoB)

Decio Knop (PDT) Esther Grossi (PT)
Euripedes Miranda (PDn Expedito Junior (PL)
lnáciô Arruda (PCdoB) Fernando Lopes (PDn
João Paulo (PT) Ivan Valente (pn
Tilden santiago (PT) Jandira Feghali (PCdoB)
Udson Bandeira (PMDB) Jaques Wagner (PT)

Bloco (PMDBJPSDlPSL)

PL

Welinton Fagundes Pedro Canedo

Secretária: Maria Ivone do Espirito 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)
1!! Vice-Presidente: Freire Junior (PMDB)
2l! VICe-Presidente: Moisés Bennesby (PSDB)
3!! Vice-Presidente: Marcelo Déda (PT) .

Titu.res Sup~nU$

PFL

1 vaga

AryKara
Fernando Diniz

Ivandro Cunha Uma
João Thomé Mestrinho

Marquinho Chedid
Pedro Novais

Roberto Valadão
RobsonTuma

Rubens Cosac
Zaire Rezende

Antonio GerBldo
. Átila Uns

Carlos Alberto Campista
Ciro Nogueira

Claudio Cajado
Jair Soares

Jairo Azi
Maluly Netto

Mauricio Najar
Paulo Gouv.e8

Rubem Medina

Sérgio Guerra

Antonio dos Santos
Benedito de Ura
Jairo Cameiro
Magno Barcelar
MussaDemes
Ney Lopes
Osmir Uma
Paes Landim
Raul Belém
RoIand Lavigne
VilmarRocha

Aloysio Nunes Ferreira
Asdrubal Bentes
Dja/ma de Almeida Casar
Freire Junior
Gilvan Freire
Henrique Eduardo Alves
João Natal
José Luiz C1erot
Nestor Duarte
Silvio Pessoa

Antonio dos santos
Aracely de Paula

José Lourenço
Leur Lornanto

Mendonça Filho
Osvaldo Coelho

Paulo Lima
Raimundo santos

Roberto Pessoa
Sergio Barcelos

VilmarRocha

Alberto GoIdman
Anibal Gomes

Henrique Eduardo Alves
José Pinotti

José Priante
Moacir Micheletto

Pinheiro Landim
Ricardo Rique
Saraiva Felipe
Wagner Rossi

Antonio Carlos Pannunzlo
Fátima Pelaes

Luciano Pastro
Marcia Marinho

Narcio Rodrigues
OdiJio Balbinotti

Renato Johnsson
Welson Gasparini

1 vaga

PSDB

AryKara
Carlos Apolinário
Hélio Rosas
Ivandro Cunha Uma
MarçaI Filho
João Almeida
Marcelo Barbieri
Nan Souza
Pedro lrujo
Roberto Valadão

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

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



PSDB Bloco (PMDBJPSD/PSL)

Bloco (PTI PDTI PCdoB)

CorioIando 8aJes (PDT) Enio Bacci (PDT)
Haroldo Sabóia (PT) Hélio BicLK!o (PT)
José Genoíno (PT) Israel Pinheiro (PTB)
Luiz Eduardo Greenhalgh (PT) Joana Dare (PT)
Marcelo Déda (PT) Marta Suplicy (PT)
Matheus Schmidt (PDT) Pedro Wilson
Nilmário Miranda (PT) Sandra Starling (PT)
Sergio Miranda (PCcIoB) Severiano Alves (PDT)
Silvio Abreu (PDT) WoIney Queiroz (PDT)

PPB

PL

Pedro Canedo Luiz Buaiz

Secretário: Sérgio sampaio Contreiras de Almeida
Local: P19nário. sala 1, terças-feiras, quartas-feiras e quintas-fei
ras-1Oh-
Telefones: 318-6922 a 318-6925

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
. MEIO AMBIENTE E MINORIAS .

Presidente: Ricardo Izar (PPB)
12 VICe-Presidente: Cunha Uma (PPB)
2ll Vice-Presidente: Celso Russomanno (PSDB)
3ll Vice-Presidente: Luciano Pizzatto (PFL)

TItu...... Suplentes

PFL

PSB

Raquel Capiberibe Gervásio Oliveira

Secretário: Aurenilton Araruna de Almeida
Local: Plenário 13, Anexo li, Sala 3- 4l.feira, 10 horas
Telefones: 318-6929 a 6935
Fax: 318-2146

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
E INTERIOR

Presidente: Simão Sessim (PSDB)
12 VICe-Prasidente: Antonio Carlos Pannunzio (PSDB)
2ll Vice-Presidente: Fernando Zuppo (PDT)
3ll Vtee-Presidente: Neif Jabur (PPB)

TItu.... Suplentes

PFL

Bloco (PTI PDTI PCdoB)

Ademir Lucas

Carlos Magno
César Bandeira

Iberê Ferreira
Ney Lopes

Wilson Cunha

Carlos Nelson
Marcelo Teixeira
Marisa serrano

NanSouza
Oscar GoIdoni

Inácio Arruda
Marcos Uma
Teté Bezerra

2 vagas

Fernando Ferro
Luiz Alberto

Ricardo Gomyde
Serafim Venzon

Antonio Balhmann
Leônidas Cristino
Vanessa Felippe

2 vagas

Duilio Pisaneschi

Cunha Bueno
Enivaldo Ribeiro

Herculano Anghinetti
Ushitaro Kamia

PTB

Antonio Carlos Pannunzio

Bloco (pMDBJPSDIPSL)

PSDB

PPB

PSDB

Antonio Geraldo
Eliseu Moura
Mauro Fecury
Murilo Pinheiro
Robério Aralijo

Luciano Pizzatto

GilneyViana
Ivan Valente
Sérgio Cameiro
Socorro Gomes

Albérico Filho
Chicão Brigido
Femando Gabeira
Regina Uno
Remi Trinta

Cunha Uma
Jaques Wagner
Luís Barbosa
Ricardo Izar

Antonio Brasil
José Chaves
Marquinho Chedid
Simara Blery
Wilson Cignachi

AdeIson Ribeiro
Celso Russomanno
Aávio Palmier da Veiga
Salomão Cruz
1 vaga(s)

AmIdo Cedraz
Célia Mendes

Manlu Guimarães
Osório Adriano

VIC Pires Franco

Celso Russomano
Franco Montoro

José Carlos Lacerda
Marconi Perillo
Roberto Rocha

Salvador Zimbaldi
VlCSflte Arruda

2 vagas

Moisés Lipnik
Roberto Jefferson

Nilson Gibson

Adylson Motta
Benedito Domingos

Bonifácio de Andrada
Cleonâncio Fonseca

JairBólsonaro
Luís Barbosa

Ricardo Barros
Wigberto Tartuce

PSB

PTB

Rodrigues Palma
Vteente Cascione

Alexandre Cardoso

José Carlos Aleluia
Laura Cameiro
Maria Valadão
Neiva Moreira
SameyFdho

Adhemar de Barros Filho
Augusto Farias
Darci Coelho
Gerson Peres
Ibrahim Abi-AcI<eI
Jarbas Uma
José Rezende
Prisco Viana

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



Márcia Marinho B. Sá
Raimundo Gomes de Matos Ceci Cunha
Simão Sessim Danilo de Castro
Welson Gasparini Mário Negromonte

Bloco (PTI PDTI PCdoB)

Eraldo Trindade
Humberto Costa
2 vagas

PPB

PTB

Gilney VI8fl8
3 vagas

PV

1 vaga 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)
111 VIce-Presidente: Agnelo au"eiroz (PCdoB)
2ll Vice-Presidente: Eraldo Trindade (PPB)
3ll VICe-Presidente: Fernando Lopes (PDT)

TItulares Suplentes

PFL

Bloco (PMDBJPSDlPSL)

Gervásio Oliveira Walter Pinheiro

secretário: Márcio Marques de Araújo
Local: Sala 185-AAnexo 11
Telefones: 318·8285
Fax: 318-2170

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA
E COMÉRCIO

Presidente: Rubem Medina (PFL)
111 Vtee-Presidente: Hugo Rodrigues da Cunha (PFL)
2ll VIce-Presidente: Neuto de Conto (PMDB)
3ll Vtee-Presidente: José eartos Lacerda (PSDB)

TItulares Suplentes

Bloco (PMDBJPSDIPSL)

Fernando Zuppo
JOsé Machado
Nedson MicheletI
VaIdecI Oliveira

João Mendes
NeifJabur
Ricardo Barros
Silvemani Santos

Albérico Cordeiro

carlos MelIes
Francisco Horta
Marilu GUimarães
Paes Landim
Vilmar Rocha

De Velasco
GeddeI Vieira Uma
Nilmário Miranda
2 vagas

PPB

PTB

PSDB

Airton Dipp
João Paulo

Nilmário Miranda
Vânio dos Santos

Alceste Almeida
Darci Coelho

2 vagas

1 vaga

Álvaro Gaudêncio Neto
João Maia

Laura Cameiro
Magno Bacelar

.Osmir Uma

Aloysio Nunes Ferreira
Gilvan Freire

Marcelo Barbieri
Mário Martins
Rita Camata

Luiz Eduardo Greenhalgh

PSB

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

PFL

Francisco Horta
Urna Netto
Marilu Guimarães
Raimundo Colombo
Rubem Medina

PSDB
Antonio Balhmann
José Carlos Lacerda
Luiz Fernando
Renato Johnsson
Wilson Campos

Bloco (PTI PDTI PCdoB)

Aldo Arantes
Hugo Rodrigues da Cunha
João Fassareila
Marcia Cibilis Viana

Vicente Cascione

Barbosa Neto
Dilso Sperafico

Germano Rigotto
Gonzaga Mota

José Chaves

Arolde de Oliveira
Carlos Mellas

João Mellão Neto
Luiz Braga

1 vaga

Alzira Ewerton
Anivaldo Vale
Antonio Feijão

Moisés Bennesby
YedaCrusius

Fernando Zuppo
Julio Ràdecker

Luiz Mainardi
Miguel Rossetto

DaRia Figueiredo
F1avioArns
Franco Montaro
Márcia Marinho
8ebastião Madeira

Bloco (PTI PDTI PCdoB)

Welson Gasparini
4 vagas

PPB

Enivaldo Ribeiro
Herculano Anghinetli
João Ribeiro
Lamartine Pose/Ia

PTB

Cunha Uma
Fetter Júnior

João Pizzolatti
Márcio Reinaldo Moreira

Agneló Queiroz
Fernando Lopes
Hélio Bicudo
Pedro Wilson

Alcides Modesto
Eurípedes Miranda

Fernando Ferro
Socorro Gomes

Israel Pinheiro

Ricardo Heráclio

PSB

José Coimbra

Pedro Valadares



Bloco (PTI PDTI PcdoB)

Esther Grossi (PT) Gilney Vtana (PT)
Padre Roque (PT) Humberto Cos1a (PT)
Pedro Wilson (PT) Undberg Farias (PCdoB)
Ricardo Gomyde (PCdoB) Luiz Durão (PDT)
WoIney Queiroz (PDT) Maria Laura (PT)

PPB

Bloco PMDBlPSDlPSL)

João Thome Mestrinho Djalma de Almeida Cesar
Maria Elvira Edinho Araújo
Marisa Serrano José Luiz Clerot
Maurício Requião Lídia Quinan
Pedro Yves Rita Camala
Severiano Alves (PDT) Wagner Rossi

PSDB

PSB

Álvaro Valle (PL) Gonzaga Patriola

Secretária: Célia Maria Oliveira
LoceJ: - quar1aS-feiras - 10:0011
Telefones: 318-69OO16905I7011n012

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSOB)
19 Vice-Presidente: Anivaldo Vale (PSDB)
22 VICe-Presidente: Adelson Salvador (PMDB)
~ VICe-Presidente: Augusto VIVeiros (PFL)

Secretária: Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Local: Plenário 112, Bloco das Lideranças - quartas-feiras - 10
horas
Telefones: 318-7024 a 7026

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA
E DESPORTO

Presidente: ~veriano Alves (PDT)
19 VICe-Presidente: Ricardo GomycIe (PCdoB)
22 VICe-Presidente: Esther Grossi (PT)
~ VICe-Presidente: Maurício Requião (PMDB)

Tftul8res SUplentes

PFL

Edson Silva
JoãoLeAo

Simão 8essim
4 vagas

Antônio do Valle
José AJdemir
Maria Elvira
Odacir Klein
Paulo Ritzel
Pedro lrujo

Valdir CoIatto
Wilson Cignachl

Suplen1H

PFL

PSDB

Titulares

Ari Magalhães DlIceu Sperafico
Delfim Netto Felipe Mendes
FetterJunior João Mendes
Julio Redecker Laprovita VIeira
Osmar Leitão 2 vagas
Sergio Naya

PTB

Paulo Mourão (PSDB) Augusto Carvalho (PPS)
silvio Torres (PSDB) Felix Mendonça

PSB

JoãoColaço SergIo Guerra

PL

Eujácio Simões Valdemar Costa NR)

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

Bloco (PTJPDTJPCdoB)

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

PPB

Aldir Cabral
Alvaro Gaudêcnlo Neto

Benito Gama
José Carlos Aleluia
José Carlos Vieira

Luís Eduardo
Magno Bacelar

VaIdomiro Meger

Bloco (PMDBJPSDlPSL)

Adelson Salvador
EdinhoBez
Germano Rigotto
Gonzaga Mota
Hermes Parcianello
Jurandyr Paixão
Max Rosenmann
Pedro Novais

Augusto Viveiros
João carlos Bacelar
JúlioCesar
Luiz Braga
Manoel Castro
Osório Adriano
Rogério Silva
saulo Queiroz

Secretária: Maria Linda Magalhães
LoceJ: Plenário 4 - quartas-feiras - 10 horas
Telefones: 318-696016989/6955

Augusto Farias
DoIores Nunes
José Unhares

1 vaga

Dalila Figueiredo
l!amar Serpa

Marcus Vicente
Osmanio Pereira

Roberto Santos

Alberico Cordeiro

Corauci Sobrinho
Jaime Fernandes

Jairo Csmeiro
José Jorge

Paes Landim
Raul Belém

PTB

Expedito Júnior (PL)

Augusto Nardes
Bonifácio de Andrada
Eurico Miranda
Mario de Oliveira

Ademir Cunha
Belinho Rosado
Claudio Chaves
Costa Ferreira
Osvaldo Coelho
Paulo Urna

Ademir Lucas
Alexandre Santos
F1avioAms
João Faustino
Oswaldo SoIer



Bloco (PTIPDTJPCdoB)

Aldo Rebelo (PCdoB) Chico Vigilante (PT)
Arlindo Chinaglia (PT) Cidinha campos (PDT)
Femando Lopes (PDT) Luciano Zíca
Paulo Bemardo (PT) Nedson Micheleti (PT)

PPB

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

Presidente: Arlindo Chinaglia (PT)
111 Vice-Presidente: Aldo Rebelo (PCdoB)
2lI Vice-Presidente: José Coimbra (PTB)
3lI Vice-Presidente: José Carlos Vieira (PFL)

Titulares Suplentes

PFL

PPS

Jorge Tadeu Mudalen (PPB) Carlos Airton (PPB)

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

José de Abreu
Octavio Elísio

Paulo Feij6
Vlttorio MedioU

1 vaga

Roberto Balestra
Roberto Campos
Silvemani Santos

Vadão Gomes

JulioCesar
Murilo Pinheiro

Paulo Bomhausen
Ronivon Santiago

Nelson Marquezelli

Dércio Knop
Alcides Modesto (PT)

Haroldo Lima (PCdoB)
Walter Pinheiro (PT)

PTB

PPB

PSDB

Bloco (PMDBlPSDIPSL)

Dejandir Dalpasquale
EdinhoBez

Oscar Andrade
Simara Ellery

1 vaga

Fausto Martello
Ravio Derzi
Francisco Silva
Salatiel Carvalho

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

Bloco (PTI PDTI PCdoB)

Airton Dipp (PDT)
Femando Ferro (PT)
José Maurício (PDT)
Luciano Zica (PT)

Elíseu Resende
José Carlos Coutinho
José Santana de Vasconcelos
Raimundo Santos

Alberto GoIdman
OUso SperaflCO
Marcos Uma
Ricardo Rique
Zé Gomes da Rocha

José Borba

Adylson Motta
Antonio Jorge

Delfim Netto
1 vaga

Adauto Pereira
Ayres da Cunha

Jaime Martins
Uma Netto

Ursicino Queiroz

João Natal
Max Rosenmann
Roberto Paulino
Silas Brasileiro

SiMoPessoa

Alexandre Santos
Arthur Virgilio
Pedro Henry
Silvio Torres

Wilson Campos

Beryedito Domingos
Mareio Reinaldo Moreira
Moacyr Andrade
Pedro Correa

PSDB

Colbert Martins
Confucio Moura
Femando Diniz
João Magalhães
Rubens Cosac

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

Bloco (PMDBJPSD/PSL)

Candinho Mattos
Cipriano Correia
Jayme Santana
João Leão
Rommel Feijó

PL

Valdemar Costa Neto Giovanni Queiroz (PDT)

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

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Presidente: Flavio Derzi (PPS)
111 Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (PPB)
2lI Vice·Presidente: Antonio Feijão (PSDB)
30 Vice-Presidente: Airton Dipp (PDT)

Titulares Suplentes

PFL

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

Presidente: Luis Eduardo (PFL)
111 Vice-Presidente: Wemer Wanderer (PFL)
2lI Vice-Presidente: Mário Cavallazzi (PPB)
3ll VICe-Presidente: José Thomaz NOI1Ô (PSDB)

Titulares Suplentes

PFL

José Coimbra

Antonio Jorge (PPB)

PTB

1 vaga

Elton Rohnelt ,

A1dir Cabral
AntOnio Ueno
Aracely de Paula
Aroldo Cedraz
Átila Lins
Ciro Nogueira
Leur lemanto
Luís Eduardo
Wemer Wanderer

Abelardo Luppion
Euler Ribeiro

Francisco Horta
João Carlos Bacelar

Luciano Pizzatto
Luiz Moreira

Rogério Silva
SameyRlho

Talvane Albuquerque



Bloco (PMDBJPSDlPSL) Titulares Suplentes

PSDB

Cláudio cajado
De Velasco
Francisco Rodrigues
Genésio Bernardino
Oscar Andrade
Paes de Andrade
RobsonTuma
Ronaldo Perim
Ronivon Santiago

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

Bloco (PTI PDTlPCdoB)

Bloco (PMDBlPSDlPSL)

Armando Costa
Chicão Brigido

CoIbert Martins
Eliseu Padilha

Genesio Bemardino
João Henrique

PedroYves
Regina Uno
Remi Trinta

Adão Pretto
Agnelo Queiroz

Femanclo Ribas carli
Jair Meneguelli
Paulo Bernardo

Silvio Abreu
Teima de Souza

Ademir Cunha
Alexandre Ceranto

Antonio Joequim Araújo
Augusto Viveiros
Claudio Chaves

Costa Ferreira
José carlos Coutinho

Laura cameiro
RoIand Lavigne

Elias Murad
Ezidio Pinheiro

AavioArns
Jovair Arantes

Raimundo Gomes de Matos
Rommel Feijo

2 vagas

PFL

PPB

PSDB

Bloco (PTI PDTI PCdoB)

Armando Abilio
Darcisio Perondi
Elcione Barbalho
José A1demir
JoséPinotti
Lidia Quínan
RitaCemata
saraiva Felipe
Teté Bezerra

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

Ceci Cunha
Dalila Figueiredo
Fátima Pelaes
Osmanio Pereira
Pimentel Gomes
Sebastião Madeira
Tuga Angerami
VICente Arruda

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

Adroaldo Streck
João Faustino
Luiz Fernando
Nelson Otoch
Paulo Mourão

Pimentel Gomes
Roberto Brant

Ronaldo Santos
Zulaiê Cobra

Edison Andrino
Hélio Rosas
Ivo Mainardi

Jurandyr Paixão
Moreira Franco

Nair Xavier Lobo
Neuto de Conto
Noel de Oliveira

Orcino Gonçalves

A1cione Athayde
Jofran Frejat

Jorge Tadeu Mudalen
José Rezende
Júlio Redecker

Salatiel Carvalho
Sérgio Naya

Etevalda Grassi de Menezes
Roberto Jefferson

Carlos cardinal
Eduardo Jorge

Haroldo Sabóia
José Genonio

Maria da Conceição Tavares
Matheus Schmidt

Sérgio carneiro
Tilden Santiago

PTB

PPB

Leopoldo Bessone
Pedrinho Abrão

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

Adylson Motta
A1ceste Almeida
Jair Bolsonaro
João Pizzolatli
José Teles
Mário Cavallazzi
Ushitaro Karnia

PL

Fernando Lyra A1var() Valle

Secretária: WaIbia 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 FAMfLlA

Presidente: Vicente Arruda (PSDB)
111 Vice-Presidente: Tuga Angerami (PSDB)
2lI Vice-Presidente: Euler Ribeiro (PFL)
3lI Vice-Presidente: A1cione Athayde (PPB)

Pedro Valadares

PSB

Ricardo Heraclio
Alcione Athayde
Arnaldo Faria de Sá
Jofran Frejat
JoséJanene
José Unhares
Nilton Baiano
Sérgio Arouca

Fernando Gonçalves
Roberto Jefferson

VICente Andre Gomes

Luiz Buaiz

PTB

PSB

PL

Adhemar de Barros Filho
Eurico Miranda

Moacyr Andrade
Pedro Correa

3 vagas

Duilio Pisaneschi
Etevalda Grassi de Menezes

Alexandre cardoso

José Egydio



Secretária: M/riam Maria Bragança Santos
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)
2!l Vice-Presidente: Jair Menegueli (PT)
3ll Vice-Presidente: Zaire Rezende (PMDB)

Titulares Suplentes

PFL

Bloco (PMDBlPSDlPSL)

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
Presidente João Henrique (PMDB)
12 Vice-Presidente Edinho Araújo (PMDB)
2!l Vice-Presidente João Maia (PFL)
3ll Vice-Presidente Leônidas Cristino (PSDB)

Titulares Suplentes

PFL

Bloco (PMDBlPSDIPSL)

Antônio Brasil
De Velasco

Hermes Parcianello
João Magalhães

Remi Trinta
Ronaldo Perlm

3 vagas

Affonso Camargo
Eliseu Resende

Francisco Rodrigues
José Mendonça Bezerra

José Santana de Vasconcellos
Mauro Fecury
Mussa Demes

Roberto Fontes
Zila Bezerra

Alberto Silva
carlos Nelson
Edinho Araújo
Eliseu Padilha
João Henrique
Marcelo Teixeira
Mário Martins
Mauro Lopes
Moreira Franco

Barbosa Neto (PMDB)
Célia Mendes
JairoAzi
João Maia
Lae/Varella
Oscar Goldoni (PMDB)
Paulo Gouvea
Sérgio Barcellos
1 vaga

Armando Abnio
João Almeida

Olavo Calheiros
3 vagas

Hugo Rodrigues da Cunha
Manoel Castro

Osmir Lima
Raimundoo Colombo

Robérlo Araújo
Werner Wanderer

PSDB

Noel de Oliveira
Paulo Rocha (PT)
Sandro Mabel
Zaire Rezende
2 vagas

Arlindo Vargas (PTB)
João Mellão Neto
Mendonça Filho
Milton Mendes (PT)
Valdomiro Mager
Zila Vezerra

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Agnelo Queiroz (PCdoB) Aldo Rebelo (PCdoB)
Chico Vigilante (PT) cartos Santana (PT)
Jair Meneguelli (PT) Renan Kurtz (PDT)
José Pimentel (PT) Waldomiro Fioravante (PT)
Maria Laura (PT) 1 vaga

PPB

Bloco (PTI PDTI PCdoB)

Carlos Santana (PT) Arlindo Chinaglia (PT)
Chico da Princesa (PTB) Dércio Knop (PDT)
Giovanni Queiroz (PDT) Geraldo Pastana (PT)
João Coser (PT) José Augusto (PT)
Lindberg Farias (PCdoB) José Maurrcio (PDT)
Olavo Calheiros (PMDB) 2 vagas
Teima de Souza (PT)

Eduardo Mascarenhas
Emerson Olavo Pires
Jovair Arantes
Luciano Castro
Wilson Braga

Eraldo Trindade
Miguel Rossetto (PT)
Valdenor Guedes
1 vaga

Ama/do Madeira
Domingos Leonelli

Feu Rosa
Tuga Angerami

1 vaga

Ari Magalhães
Arnaldo Faria de Sá
Benedito Guimarães

Leônidas Crlstino
Marcus Vicente
Mário Negromonte
Nárcio Rodrigues
Paulo Feijó
Pedro Henry
Roberto Rocha
Vittorlo MedioU

PSDB

Amon Bezerra
aasnioVillani

Candinho Mattos
Emerson Olavo Pires

Flávio Palmier da Veiga
N/cias Ribeiro
OIavio Rocha

Oswaldo SoIer

PPB

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

NUton Baiano
Osmar Leitão

1 vaga Fernando Lyra PTB

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

Dui/io Pisaneschi
Philemon Rodrigues

Gonzaga Patriota

PSB

Fernando Gonçalves
Leopoldo Bessone

Vicente André Gomes



Presidente: Sandro MabeI (PMOB)
12 VICe-Presidente: José A/demir (PMDB)
2!! VICe-Presidente: Nelson Otoch (PSDB)
3'1 VICe-Presidente:
Relator: Ricaroo Barros (PFL)

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

9, DE 1995, QUE "ACRESCENTA PARÁGRAFO
ÚNICO AO ART. 180 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(INCENTIVO AO TURISMO)

PL

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

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N!l2-A, DE 1995, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO

AO ARTIGO 62 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(EMISSÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA)

Proposição: PEC-2J95

Presidente: Saulo Queiroz (PFL)
12 VICe-Presidente: Jairo Carneiro (PFL)
32 Vice-Presidente: Adylson Motta (PPB)
Relator: Aloysio Nunes Ferreira (PMDB)

Titulares

Bloco {PFUPTB}

Átila Uns
Jairo Carneiro
Paulo Heslander
Saulo Queiroz

PMDB

Aloysio Nunes Ferreira
José Luiz C1erot
Pedro Novais

PPB

Adylson Motta
Márcio Reinaldo Moreira
Prisco Viana

PSDB
AntOnio Carlos Pannunzio
Arthur Virgílio

PT

Hélio Bicudo
Milton Temer

PDT

Coriolano Sales

Bloco (PLlPSDIPSC)

Proposição: PEc-w95 Autor: Ricardo Her6cllo
e outros

Eujácio Simões

Bloco (PSIWMN)

1w~ A1e~mCaro~

Secretária: Maria Helena Coutinho de Oliveira
Local: Serv. Com. Esp. - Anexo 11. Sala 169-B
Telefones: 318-687417067

Bloco (PSSIPMN)

1w~ Ushitaro Kamia (PPB)

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



Bloco (PMDBlPSDIPSUPSC)
Henrique Eduardo Alves

2 vagas

Bloco (PFLJPTB)

Bloco (PPB/PL)

Presidente: Mendonça Filho (PFL)
111 Vice-Presidente: Saulo Queiroz (PFL)
211 VICe-Presidente: Eurico Miranda (PPB)
32 VICe-Presidente: Paulo Feijó (PSDB)
Relator. Roberto Valadão (PMDB)

TItulares Suplentes

Corauci Sobrinho
Eliseu Resende

Fátima Pelaes (PSDB)
1 vaga

Mendonça Filho
Rodrigues Palma
Saulo Queiroz
Wilson Cunha

João Almeida
Roberto Valadão
Teté Bezerra

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A APRECIAR A PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO~ 17195, QUE

"ALTERA PARÁGRAFOS PRIMEIRO E
SEGUNDO DO ART. 45 DA CONSTITUiÇÃO
FEDERAL" (FIXANDO EM NO MfNIMO 5 E

NO MÁXIMO 47 O NÚMERO DE DEPUTADOS
EM CADA UNIDADE DA FEDERAÇÃO)

Proposiçio: PEC-17J95 Autor: Antonio Joaquim

Presidente: Paulo Gouvêa (PFL)
211 VICe-Presidente: Cunha Lima (PPB)
311 VICe-Presidente: Francisco Silva (PPB)
Relator: Felipe Mendes (PPB)

TItulares Suplentes

PFLIPTB

Costa Ferreira
Lael Varella

Alzira Ewerton
Carlos Airton
JoséEgydio

Ivan Valente
1 vaga

SUplentes

Coriolano Sales

Adroaldo Streck
Firmo de castro

1 vaga

PT

PDT

PSDB

Bloco (PFLJPTB)

Eujácio Simões
Eurico Miranda
Ibrahim Abi·Ackel

Fernando Ferro
Sandra Starfing

Affonso Camargo
Chico da Princesa

Matheus Schmidt

PSB
1 vaga Gervásio Oliveira

Secretário: José Maria Aguiar de castro
Local: servo Com. Esp. - Anexo li, S8Ja 169-B
Telefones: 318-7061 e 318-7065

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇ~O
Ni 40, DE 1995, QUE u ALTERA A REDAÇAO

DO PARÁGRAFO SEGUNDO DO ARTIGO 230
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL, A FIM DE
REDUZIR LIMITE DE IDADE DOS IDOSOS

PARA EFEITO DE GRATUIDADE DOS
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS E
DOS SERViÇOS DE DIVERSÃO PÚBLICA"

Proposiçio: PEc-4OI95 Autor: Uarqulnho Chedld

Presidente: Mário Martins (PMDB)
12 Vice-Presidente: Alberto Silva (PMDB)
211 VICe-Presidente:
32 Vice-Presidente: Leônidas Cristino (PSDB)
Relator:

Titulares

Koyu lha
Nelson Marchezan
Paulo Feijó
1 vaga

Carfos Mel/es Aroldo Cedraz
Hilário Coimbra José Coimbra
OsmIr Uma José Mendonça Bezerra
Paulo Gouvêa Roberto Fontes

PUDB

Antônio Brasil Carfos ApoIinário
Olavo Calheiros Carlos Nelson
1 vaga Genésio Bernardino

PPB

Benedito Guimarães Carlos Airton
Felipe Mendes Pedro Valadares (P5B)
Francisco Silva 1 vaga

PSOB

Cunha Lima (PPB) Adroaldo Streck
Roberto Brant Alexandre Santos

PT

João Paulo Carlos Santana
1 vaga 1 vaga

PDT

Airton Dipp ~nioBacci

Bloco (PLlPSDIPSC)

Francisco Horta Eujácio Simões

Bloco (PSSJPMN)

1 vaga Nilson Gibson

secretário: Mário Drausio Coutinho
Local: Serv. Com. Especiais-Anexo li, S8Ja 169-B
Telefones: 318-706617067

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
tfl22 DE 1995, ELIMINANDO O SEGUNDO

TURNO DAS ELEiÇÕES PARA OS EXECUTIVOS
ESTADUAIS, DISTRITAL E MUNICIPAIS

Propoaiçio: PEC-22J9S Autor: José Janene



Paulo Bornhausen
1 vaga

Alberto Silva
Mário Martins
1 vaga

Luciano Pizzatto
Philemon Rodrigues

Bloco (PMDBlPSDlPSUPSC)

Jorge Wilson (PPB)
Remi Trinta

1 vaga

Rommel Felj6

João Fassarella
João Paulo

PT

PDT

1 vaga

2 vagas

Bloco (PPBlPL) Matheus Schmidt Coriolano Sales

AJcione Athayde
Jarbas Lima

Rogério Silva (PFL)
2 vagas

Aloysio Nunes Ferreira
Pinheiro Landim

4 vagas

PPB

PSDB
Herculano Anghinetti (PPB)

Mário Negromonte
Nélson Otoch

Sebastião Madeira

PUDB

Adelson Ribeiro
Feu Rosa
2 vagas

PSB

Gonzaga Patriota 1 vaga

Secretária: Maria Helena Coutinho de Oliveira
Local: Serv. Com. Esp. - Anexo 11- Sala 169-B
Telefones: 318-70671706617052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PRO
POSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃQ.N2 46,

DE 1991, QUE "INTRODUZ MODIFICAÇOES NA
ESTRUTURA POLICIAL·

Proposição: PEC-46J91 Autor: Hélio Bicudo

Presidente: Augusto Viveiros (PFL)
12 VICEl-Presidente: José Rezende (PPB)
2!l Vice-Presidente:
3!l 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

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

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

Fausto Martefto
JairBolsonaro
Laprovita Vieira
Valdomiro Meger (PFL)
Welson Gasparini (PSDB)

Confúcio Moura
2 vagas

AJcides Modesto
João Paulo

Davi Alves Silva
Ushitaro Kamia

1 vaga

Arnaldo Madeira
José Chaves (PMDB)

Vrttorio Medioli

VICente André Gomes

Bloco (PPBIPL)

Serafim Venzon
PDT

PSDB

PT

Nilton Baiano
2 vagas

Dumo Pisaneschi
Raul Belém
Roberto Fontes
Wilson Cunha

AntOnio Carlos Pannunzio
Leônidas Cristino
Mário Negromonte

PSB

Raquel capiberibe 1 vaga

Secretária: Angela Mancuso
Local: Servo Com. Especiais - Anexo 11 - 5aIa 169-B
Telefones: 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.

(ALISTAMENTO ELEITORAL)

Proposição: PEe-43195 Autora: Rita camata • outros

Presidente: Marcelo Teixeira (PMDB)
12 Vice-Presidente: Wagner Rossi (PMDB)
2!l Vice-Presidente: Rommel Feij6 (PSDB)
3!l Vice-Presidente: Roberto Fontes (PFL)
Relator: Roberto Fontes (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

José Santana de Vasconcellos
Paulo Gouvea

Paulo Lima
Rodrigues Palma

Bloco (PMDBlPSDIPSL)

Carlos Santana
João Coser

João Almeida
Marcelo Teixeira
Wagner Rossi

Felipe Mendes
Gerson Peres
Luiz Buaiz

PSDB

Benedito Guimarães
Osvaldo Reis

1 vaga
Hélio Bicudo
Nilmário Miranda
1 vaga

PT
Marta Suplicy

Milton Mendes
1 vaga

Aécio Neves
Nelson Marchezan

AávioAms
Paulo Mourão Eurípedes Miranda

PDT
Magno Bacelar (PFL)



Suplentes

Belinho Rosado
José Carfos Aleluia

Lima Netto
Murilo Pinheiro

Wemer Wanderer
2 vagas

PMDB

Bloco (PFIJPTB)

Titulares

Aracely de Paula
Chico da Princesa
Duílio Pisaneschi
Eliseu Resende
João Maia
Jonival Lucas
José Carlos Coutinho

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

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NR
81-A, DE 1995, QUE ·CRIA O IMPOSTO SOBRE
DISTRIBUiÇÃO DE COMBUST[VEIS L[QUIDOS
E GASOSOS, DE COMPETêNCIA DA UNIÃO, E

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Proposição: PEc-81J95 Autor: Marcelo Teixeira
Presidente: José Carlos Coutinho (PFL)
12 Vice-Presidente: João Maia (PFL)
2l! VICe-Presidente: Mario Negromonte (PSDB)
32 VICe-Presidente:
Relator: Roberto Paulino (PMDB)

José Egydio

Silvio Abreu

De Velasco

Wilson Braga (PSDB)

Bloco (PUPSDIPSC)

Gonzaga Patriota

Bloco (PSBlPMN)

Adelson Salvador (PMDB)

PCdoB

Ricardo Gomyde Undberg Farias

Secretária: Ângela Mancuso
LocaI: 5erviço de Comissões Especiais: Anexo 11- Sala 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL

. DESTINADA A PROFERIR PARECER À PRO
POSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NR 57,
DE 1995, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO ARTI
GO 14, PARÁGRAFOS PRIMEIRO E SEGUNDO,

E ACRESCENTA INCISO"
(VOTO FACULTATIVO)

Proposição: PECoõ7J95 Autor: Emerson Olavo

Presidente: João Almeida (PMDB)
12 VICe-Presidente: Orcino Gonçalves (PMDB)
2l! Vice-Presidente: José de Abreu (PSDB)
32 Vice-Presidente: Benedito Guimarães (PPB)
Relator: Benedito de Ura (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Antônio Joaquim Araújo
Aracely de Paula
Benedito de Lira
1 vaga

Júlio César
Mendonça Filho
Roberto Fontes

1 vaga

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

Henrique Eduardo Alves
Pedro lrujo

4 vagas

PUDB PPB

Emerson Olavo Pires
João Almeida
Orcino Gonçalves

PPB

Candinho Mattos (PSDB)
Darcfsio Perondi

1 vaga

Basilio Villani
Salatiel Carvalho
3 vagas

João Pizzolatti
João Ribeiro

Roberto Campos
2 vagas

A1zira Ewerton (PSDB)
Benedito Guimarães
Gerson Peres

José de Abreu
Vicente Arruda

PSDB

PT

3 vagas

Celso Russomanno
1 vaga

Antônio Feijão
Leônidas Cristino
Mário Negromonte
Paulo Feijó
1 vaga

PSDB

Cunha Uma (PPB)
Mareoni Perillo

2 vagas

PT
João Fassarella
Sandra Starfing

PDT

João Paulo
1 vaga

Carlos Santana
Fernando Ferro
Luiz Mainardi

João Coser
Luciano Zica

Teima de Souza

Matheus SChmidt

Eujácio Simões

Coriolano Sales

Bloco (PUPSD/PSC) José Maurício
Expedido Júnior (PPB) 1 vaga

Bloco (PSBlPMN)

PDT

PL

Airton Dipp
Fernando Lopes

1 vaga Gervásio Oliveira Francisco Horta Eujácio Simões



Suplentes

Nan Souza
Roberto Paulino

1 vaga

Hilário Çoimbra
Magno Bacelar

Raimundo Santos
Zila Bezerra

Bloco (PMDBJPSOIPSL)

Bloco (PFL/PTB)

Bloco (PPBlPL)

Cláudio cajado
Francisco Rodrigues
Valdomiro Meger
1 vaga

Adelson Salvador
Bosco França (PMN)
Gilvan Freire

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2
89-A, DE 1995, QUE "DÁ NOVA REDAÇAO AO

INCISO IV DO ~RT. 29 DA CONSTITUiÇÃO
FEDERAL" (NUMERO DE VEREADORES)

Proposição: PEc-a9J95 Autor: Nlclas Ribeiro

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

Titulares

Socorro Gomes

SUplentes

Ricardo Heráclio

PSB

PCdoB

Haroldo Lima

Pedro Valadares

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

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO N2 84, DE 1991, QUE
N ACRESCENTA INCISO AO ARTIGO

42 DO ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS"
(IRRIGAÇÃO DA ILHA DE MARAJÓ)

Proposição: PEc-84191 Autor: Nlclas Ribeiro

Presidente: Carlos Alberto
12 Vice-Presidente:
2l! Vice-Presidente: AnivaJdo Vale (PPB)
32 Vice-Presidente:
Relatora: Elcione Barbalho

Titulares

Bloco (PFUPTB)

Carlos Alberto (PSDB)
Eliseu Moura
Hilário COimbra
Osmir Lima

PMDB
Elcione Barbalho
Olávio Rocha (PSDB)
1 vaga

PPB

Jaime Fernandes
Mauro Fecury

Roberto Pessoa
1 vaga

Euler Ribeiro (PFL)
2 vagas

Cunha Lima
Francisco Horta
Francisco Silva

Nicias Ribeiro
Roberto santos
Zulaiê Cobra

Luiz Mainardi
1 vaga

PSDB

PT

Benedito Guimarães
Felipe Mendes

1 vaga

Fátima Pelaes
OIávio Rocha

Salomão Cruz

Milton Mendes
1 vaga

Anivaldo Vale
Benedito Guimarães
Raimundo Santos (PFL)

Edson Queiroz
Gerson Peres

1 vaga 1 vaga

PDT

Luiz Durão

PSDB PSB

Bloco (PSBJPMN)

Ade/5On Salvador (PMDB) .1 vaga

Bloco (PUPSDlPSC)

Francisco Rodrigues (PPB) Ronivon Santiago (PFL)

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

Aécio Neves Alexandre Cardoso

1 vaga Secretário: SfMo Sousa da Silva
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706517052

Antônio Feijão
Arthur Virgílio

Paulo Rocha
1 vaga

Wolney Queiroz

PT

PDT

Adão Pretto
Alcides Modesto

Wilson Braga

1 vaga

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PRO
POSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N296,

DE 1992, QUE -INTRODUZ MODIFICAÇÕES NA
ESTRUTURA DO PODER JUDICIARIO"

Proposição: PEc-e&'92 Autor: Hétlo Bicudo
e outros

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



Bloco (PFl.JPTB)

Presidente: Luiz Moreira (PFL)
12 Vice-Presidente: Fernando Gonçalves (PTB)
2l! Vice-Presidente: Adylson Motta (PPB)
3l! VIC9-Presidente: Jovair Arantes (PSDB)
Relator: Paulo Ritzel (PMDB)

TItulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Bloco (PMDBlPSDIPSL/PSC)

TItulares

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

AryKara
Gilvan Freire
José Luiz C1erot
José Thomaz Nono (PSDB)
Roberto Valadão
Wagner Rossi

PUDB

Suplentes

Antônio dos Santos
Átila Uns

Benedito de Ura
João Iensen (PPB)

Leur Lomanto
Paes Landim

Philemon Rodrigues

Djalma de Almeida César
Hélio Rosas

Luiz Femando (PSDB)
Marcos Uma

Mário Martins
Nair Xavier Lobo

Fernando Gonçalves
Jair Soares
Luiz Moreira
RoIand Lavigne

Aníbal Gomes
De Velasco
Paulo Ritzel

Antônio Ueno
Mauro Fecury

Philemon Rodrigues
Ronivon Santiago

Confúcio Moura
Ivandro Cunha Lima

1 vaga

PPB Bloco (PPBlPL)

Nilson Gibson Gonzaga Patriota

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

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N2128, DE 1995, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO À
ALfNEA "C" DO INCISO XVI DO ARTIGO 37 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(ACUMULAÇÃO DE CARGOS - ODONTÓLOGO)

Proposição: PEC-128J95 Autor: Nlclas Ribeiro

PSDB

Nelson Otoch Danilo de Castro
Renato Johnsson Eduardo Mascarenhas
Vicente Arruda Paulo Feijó
Zulaiê Cobra Wilson Braga

PT

José Genoíno Miguel Rossetto
Marcelo Dada Nedson Micheleti
Milton Mendes Pedro Wilson

PDT

Ênio Bacci Coriolano Sales
Silvio Abreu Matheus Schmidt

PedoB
Aldo Arantes Haroldo Lima

Bloco (PUPSDIPSC)

De Velasco Francisco Rodrigues(PPB)

Bloco (PSBlPMN)

Antônio Feijão
Amon Bezerra
otávio Rocha

José Egydio
Nilton Baiano

Robério Araújo

Átila Lins
Hilário Coimbra

Carlos Cardinal

Eduardo Jorge
Humberto Costa

PT

PDT

PSDB

Renan Kurtz

Arlindo Chinaglia
Waldomiro Fioravante

PSB

Nilson Gibson Gonzaga Patriota

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

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N2 133, DE 1992, QUE "ACRESCENTA
PARÁGRAFO AO ARTIGO 231 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(DEMARCAÇÃO DAS TERRAS INDíGENAS)

Proposição: PEC-133J92 Autor: Nlclas Ribeiro

Presidente: Antônio Brasil (PMDB)
12 Vice-Presidente: Jair Bolsonaro (PPB)
2l! VIC9-Presidente: Roberto Araújo (PPB)
32 VIC9-Presidente:
Relator: Salomão Cruz (PSDB)

TItulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)
A1ceste Almeida (PPB)
SaJomão Cruz (PSDB)

ceci Cunha
Jovair Arantes
Nicias Ribeiro

Aylson Motta
A1ceste Almeida
Jofran Frejat

A1zira Ewerton (PSDB)
Ricardo Izar

Roberto Balestra
2 vagas

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



VIC Pires Franco João Ribeiro (PPB) lvandro Cunha Lima
1 vaga Murllo Pinheiro José Luiz C1erot

PUDB
Luiz Fernando (PSDB)
1 vaga

Antônio Brasil Luiz Fernando (PSDB)
Confúcio Moura OIávio Rocha (PSDB)
João Thomé Mestrinho 1 vaga Costa Ferreira (PFL)

DoIores Nunes
PPB Gerson Peres

carlos Airton Benedito Guimarães Ibrahim Abi-Ackel

Jair Bolsonaro Rogério Silva (PFL) PrIsco Viana

Valdenor Guedes 1 vaga

PSDB Danilo de Castro

Robério Araújo (PPB) João Maia (PFL) Robério Araújo (PPS)

Tuga Angerami sebastião Madeira VICeIlte Arruda
1 vaga

PT

Jorge Wilson (PPB)
José Priante

Nicias Ribeiro (PSDB)
,Wagner Rossi

PPB

Adylson Motta
Mário de Oliveira
Roberto Balestra

Talvane Albuquerque (PFL)
WeIson Gasparini (PSDB)

PSDB

Ezídio Pinheiro
João Leão

Saulo Queiroz (PFL)
1 vaga

PT

Fernando Ferro
José Machado

Pedro Wilson

Magno Bacelar (PFL)
RenanKurtz

Claudio Chaves
Duilio Pisaneschi

Fátima Pelaes (PSDB)
Jaime Martins

PDT

Bloco (PUPSDlPSC)

Francisco Rodrigues (PPB) De Velasco
Bloco (PSBlPMN)

1 vaga ,Adelson Salvador (PMDB)
PCdoB

Aldo Arantes Haroldo Urna

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

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA 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"

Proposição: PEC-169193 Autores: Eduardo Jorge
• Waldir Pires

Cidinha campos
SiMoAbreu .

Presidente: Roberto Jefferson (PTB)
12 VICe-Presidente: Ursicino Queiroz (PFL)
2l! VICe-Presidente:
Relator: Darcísio Perondi (PMDB)

TItulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Ayres da Cunha
carlos Magno
Fernando Gonçalves
Jair Soares

Ivan Valente Hélio Bicudo
Marta Suplícy Marcelo Déda

1 vaga

Giovanni Queiroz

Edinho Araújo
João Natal

AroIdo Cedraz
Jaime Fernandes

Luiz Braga
Philemon Rodrigues

SaJomão Cruz (PSDB)
Ursicino Queiroz

1 vaga

PDT

PUDB

Bloco (PUPSDlPSC)

Expedito Júnior (PPB)

Bloco (PSBlPMN)

Raquel Capiberibe Gervásio Oliveira

Secretária: Edla Calheiros
Local: S91V. Especiais - Anexo 11- Sala 169-8
Telefones: 318-7062617067

1 vaga

Elton Rohnelt

Adauto Pereira
AntOnio Geraldo
JairoAzi
Vicente cascione
Wilson Cunha
2 vagas

Aloysio Nunes Ferreira
Gilvan Freire

GilneyViana
1 vaga

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N2 155, DE 1993, QUE "ALTERA A
REDAÇÃO DO PARÁG~FO 12 DO

ARTIGO 53 DA CONSmUlçAO FEDERAL"
(IMUNIDADE PARLAMENTAR)

Proposição: PEC-155J93 Autora: Cldlnha Campos

Presidente: Vicente C8scione (PTB)
12 VICe-Presidente: Aloysio Nunes Ferreira (PUDB)
2l! Vice-Presidente: VICente Arruda (PSDB)
3!l VICe-Presidente: Prisco VI8IlIl (PPB)
Relator: Ibrahim Abi-Ackel (PPB)

TItulares Suplentes

Bloco (PFLIPTB)



Bloco (PMDBlPSDlPSUPSC)

Darcisio Perondi Orcino Gonçalves
José Luiz CIerot Paulo Ritzel
Nestor Duarte Roberto Rocha (PSDB)

Bloco (PPBlPL)

José Teles Valdomlro Meger
2 vagas 2 vagas

PSOB

AntOnio Canos Pannunzio Arthur Virgnio
2 vagas celso Russomanno

1 vaga

PT

Luiz Mainardi José Machado
Paulo Bernardo Tilden Santiago

POT

José Mauricio Matheus Schmidt

PSB

Jairo Azi
Roberto Jefferson
Ursicino Queiroz

Armando Abnio
Confúcio Moura
Darcisio Perondi
JoséPinotti
Saraiva Felipe
1 vaga

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

Ceci Cunha
Jovair Arantes
Osmânio Pereira
1 vaga

José Coimbra
Luiz Moreira
Maluly Netto

PMOB

Anlbal Gomes
Elcione Barbalho

Rita Camata
3 vagas

PPB

Alcione Athayde
Fausto Martello

Talvane Albuquerque (PFL)
2 vagas

PSDB

B.Sá
Pimentel Gomes

Robério Araújo (PPB)
sebastião Madeira

João Mala
1 vaga

Rubem Medina
1 vaga

PCdoB

Agnelo Queiroz Janclira Feghali

secretária: Mar1ene Nassif
Local: servo Com. Especiais, Anexo li, Sala 169-8
Telefones: 318-7067n066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N5I 169-A, DE 1995, QUE "DISPÕE SOBRE A

REMUNERAÇÃO DE VEREADORES E
PREFEITOS MUNICIPAIS"

Proposlçio: PEC-169195 Autor: Fernando Gomes

Presidente: Darcisio Perondi (PMDB)
1" Vice-Presidente: José Luiz C1erot (PMDB)
2l! Vice-Presidente: José Teles (PPB)
3l! Vice-Presidente: Antonio canos Pannunzio (PSDB)
Relator: João Maia (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

PT

POT

Nilson Gibson Bosco França (PMN)

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

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO N5! 173 DE 1995, QUE
MODIFICA O CAPITULO DA ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA, ACRESCENTA NORMAS ÀS
DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS GERAIS
E ESTABELECE NORMAS DE TRANSiÇÃO

PropoaIç60: PEC-173J95 Autor: Poder executivo

Presidente: João Mellão Neto (PFL)
111 VICe-Presidente: Hugo Rodrigues da Cunha (PFL)
2l! VICe-Presidente:
3l! VICe-Presidente: Vadão Gomes (PPB)
Relator: Moreira Franco (PMDB)

TItula.... Suplentes

Canos Nelson
Eliseu Padilha

Nan Souza (PSL)
Pinheiro Landim

Sandro Mabel

Jaime Fernandes
João Canos Bacelar

José Canos Vieira
José Mendonça Bezerra

Mauro Fecury
Rodrigues Palma

1 vaga

PMOB

Aloysio Nunes Ferreira
Elcione BarbaIho
GeddeI Vieira Uma
Henrique Eduardo Alves
Moreira Franco

Bloco (PFLIPTB)

Hugo Rodrigues da Cunha
João MelIão Neto
Paes Landim
PauloGouv~

Philemon Rodrigues
Vicente C8scione
1 vaga

1 vaga

Pedro Canedo

Anindo Chinaglia
Marta Suplicy

1 vaga

Giovannl Queiroz
Wilson Braga

AntOnio Geraldo
João Mellão Neto

Alexandre Cardoso

Bloco (PSBlPMN)

serafim Venzon
Vicente André Gomes

Bloco (PUPSOIPSC)

Luiz Buaiz

Eduardo Jorge
Humberto Costa
José Augusto

Célia Mendes
Costa Ferreira



Proposlçáo: PEC.Q175195 Autor: Poder executivo

Presidente: Jurandyr Paixão .(PMDB)
111 VICe-Presidente:
2l! Vice-Presidente:
311 Vice-Presidente: João Pizzolatti (PFL)
Relator: Mussa Dames (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

PCdoB

Agnelo Queiroz Aldo Arantes

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

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PRO
POSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 175,

DE 1995, QUE "ALTERA O CAPITULO DO
SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL"

1 vaga 1 vaga

PPB

Flávio Derzi A1zira Ewerton (PSDB)
Gerson Peres Luciano Castro (PSDB)
Jair Bolsonaro Márcio Reinaldo Moreira
Roberto Campos Mário Cavallazzi
Vadão Gomes Prisco VI8fl8.

PSDB

A1mino Affonso Alexandre Santos
Leônidas Cristino Eduardo Mascarenhas
Roberto Brant João Leão
1 vaga Marconi Perillo

PT

Marcelo Dada Ivan Valente
.Maria Laura Waldomiro Fioravante
Teima de Souza 1 vaga

PDT

Euripedes Miranda Fernando Zuppo
Matheus SChimidt Sílvio Abreu

1 vaga

Eujácio Simões

Felipe Mendes
Fetter Júnior
Flávio Derzi

VadãoGomes
1 vaga

Suplentes

Sérgio Miranda

José Machado
Paulo Bernardo

1 vaga

Hélio Rosas
Lídia Ouinan

Marcelo Teixeira
Rubens Cosac

Fernando Lopes
Fernando Zuppo

Fernando Torres
Silvio Torres

Veda Crusius
1 vaga

Elton Rohnelt
Jonival Lucas

José Mendonça Bezerra
1 vaga

Bloco (PFLJPTB)

PPB

Sérgio Guerra

PCdoB

Francisco Horta

PDT

Bloco (PUPSD/PSC)

PT

PSDB

Bloco (PSBlPMN)

Maria da Conceição Tavares
Vânia dos Santos
1 vaga

Airton Dipp
Matheus Schmidt

Osmir Lima
Paes Landim
Paulo Heslander
1 vaga

Haroldo Urna

Secretária: Marlene Nassif
Local: Serv. Com. Especiais - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7067n066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N21~A,DE1~,QUE"ACRESCENTA

PARÁGRAFOS 62 E 72 AO:ARTIGO 82 DO
ATO DAS DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS

TRANSITÓRIAS, DISPONDO SOBRE
ANISTIA QUANTO ÀS PUNiÇÕES APUCADAS,

ATRAVÉS DE ATOS DE EXCEÇÃO,
A SERVIDORES MILITARES"

Proposlçio: PEe-188J94 Autor: zalre Rezende

Presidente: Ary Kara (PMDB)
111 VICe-Presidente: Roberto Valadão (PMDB)
2l! VICe-Presidente: Tuga Angerami (PSDB)
3l! VICe-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
Relator:

TItulares

Firmo de Castro
Luciano Castro
Luiz Carlos Hauly
Roberto Brant

Enivaldo Ribeiro
João Pizzotatti
Laprovita Vieira
Paudemey Avelino
Renato Johnsson

José Luiz Clerot
José Priante
Jurandyr Paixão
1 vaga

1 vaga

Nilson Gibson

AntOnio Brasil
Edinho Bez

Betinho Rosado
Júlio César
Luiz Braga

OsmirLirna
Osório Adriano
Osvaldo BioIchi

1 vaga

PMDB

Bloco (PSBlPMN)

Bloco (PUPSD/PSC)

Alberto GoIdrnan
Carlos Nelson

Alexandre Cardoso

Eujácio Simões

Benito Gama
Eliseu Resende
Félix Mendonça
MussaDemes
Paulo Cordeiro
Paulo Urna
Rubem Medina



1 vaga Raquel capiberibe

Secretário: Sílvio Sousa da Silva
Local: Serv. Com. Especiais, Anexo li, Salas 169-B
Telefones: 318-7061n062

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PEC
Nl! 338-A, DE 1996, QUE "DISPÕE SOBRE O

REGIME CONSTITUCIONAL DOS MILITARES"
(REGIME DOS MILITARES)

Proposição: PEc-338196 Autor: Poder executivo
Presidente: Silas Brasileiro (PMDB)
1!l Vice-Presidente: Hélio Rosas (PMDB)
2!l Vice-Presidente: Valdenor Guedes (PPB)
32 VICe-Presidente: Antônio Feijão (PSDB)
Relator: Werner Wanderer (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

PMDB

AryKara Rita Camata
Elcione Barbalho 2 vagas
Roberto Valadão

PPB

Augusto Nardes Anivaldo Vale
Jair Bolsonaro Arnaldo Faria de Sá
1 vaga Renato Johnsson

PSDB

Tuga Angerami Feu Rosa
1 vaga Roberto Brant

PT

GilneyViana Inácio Arruda (PCdoB)
José Pimentel Pedro Wilson

PDT

Eurípedes Miranda Silvio Abreu

Bloco (PUPSD/PSC)

Eujácio Simões Expedito Júnior (PPB)

Bloco (PSBlPMN)

Bloco (PMDBlPSD/PSL)

Suplentes

Claudio Cajado
Claudio Chaves

Costa Ferreira
Osvaldo Coelho
Paulo Cordeiro

Ronivon Santiago
1 vaga

E1iseu Padilha
Marquinho Chedid

4 vagas

Bloco (PFLIPTB)

Secretária: Maria Auxiliadora
Local: Servo Com. Especiais - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-70S6n052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PEC N2 37o-A,

DE 1996, QUE "MODIFICA O ARTIGO 207
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

(AUTONOMIA DAS UNIVERSIDADES)

Proposição: PEe-370196 Autor: Poder executivo

Presidente: Marisa Serrano (PMDB)
1!l VICe-Presidente: Emerson Olavo Pires (PMDB)
2!l VICe-Presidente: José Linhares (PPB)
3!l VICe-Presidente: Feu Rosa (PSDB)
Relator: Paulo Bornhausen (PFL)

Titulares

Emerson Olavo Pires
José Luiz Clerot
Maria Elvira
Marisa Serrano
Maurício Requião
Zé Gomes da Rocha

José Coimbra
Mauricio Najar
Osvaldo Biolchi
Paes Landim
Paulo Bom~usen
Paulo Lima
Talvane Albuquerque

Bloco (PMDBlPSDlPSL)

Jair Bolsonaro Hugo Biehl
Jorge Wilson Jorge Tadeu Mudalen
Osmar Leitão José Rezende
Valdenor Guedes Pedro Corrêa
1 vaga 1 vaga

PSDB

Antônio Feijão Elias Murad
Celso Russomanno Leônidas Cristino
Luciano Castro Nelson Marchezan
Nicias Ribeiro Pimentel Gomes
Rommel Feijó Vicente Arruda

PT
Chico Vigilente Jaques Wagner
Luiz Eduardo Greenhalgh João Coser
Marcelo Déda José.Genoíno

PDT

SiMoAbreu Matheus Schmidt

PSB

Gonzaga Patriota Nilson Gibson

PCdoB

Haroldo Lima Aldo Rebelo

Cunha Lima

Elton Rohnelt
Jaime Fernandes

José Borba
Luiz Braga

Roberto Pessoa
2 vagas

De Velasco
Fernando Diniz

Marquinho Chedid
Sandro Mabel

2 vagas

Bloco (PPBlPL)

Antônio do Valle
Ary Kara
Hélio Rosas
Orcíno Gonçalves
SUas Brasileiro
Simara Enery

Abelardo Lupion
Maria Valadão
Osório Adriano
Paes Landim
Sérgio Barcellos
Vicente Cascione
Werner Wanderer

Francisco Rodrigues



Alcides Modesto
José Pimentel

Betinho Rosado
Cláudio Cajado

Luiz Braga
1 vaga

Marcelo Teixeira
Pinheiro landim

1 vaga

Ceci Cunha
MárIo Negromonte

José Unhares
Marconi Parillo (PSD8)

Moacyr Andrade

PT

PDT

PPB

PSDB

PMDB

PSDB

Luciano Castro Danilo de Castro
Luiz Piauhylino José Thomaz Non6
Zulaiê Cobra VlC8rlte Arruda

PT
Marcelo Dada Chico Vigilante
Milton Mendes 1 vaga

PDT
Fernando Ribas Carli Silvio Abreu

PSB

EnlvaJdo Ribeiro
Felipe Mendes
Sérgio Naya

Ivan Valente
1 vaga

Amon Bezerra
João Leão

José Rocha
Júlio César
Roberto Pessoa
1 vaga

João CoIaço Gervasio Oliveira

secretária: AngeIa Mancuso
Local: Serv. Com. Especiais - Anexo 11, 8aIa 169-8
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A ESTUDAR OS PROJETOS
PÚBUCOSFEDERAIS DE IRRIGAÇÃO E

RECURSOS HrDRICOS E APRESENTAR PRO
POSTAS AO ORÇAMENTO DA UNIÃO,

NO SENnDO DE VIABIUZAR A
EXECUÇÃO. DOS MESMOS

Presidente: José Rocha (PFL)
111 VICe-Presidente: Júlio César (PFL)
2lI VICe-Presidente: João Leão (PSD8)
3lI Vice-PresIdente:
Relator: NIcias Ribeiro (PSDB)

TItulares Suplentes

Bloco (PFLJPTB)

Nicias Ribeiro (PSDB)
2 vagas

Luiz 8uaiz
5 vagas

1 vaga

Sérgio Carneiro

Esther Grossi
Miguel Rossetto
Walter Pinheiro

Alexandre Santos
F1ávioAms

Osmânio Pereira
Vicente Arruda

Welson Gasparini

PDT

PT

PSB

PSDB

Bloco (PPBlPL)

AbIardo Lupion Jair Soares
Carlos MeIIes Luciano Pizzatto
José Rocha Nelson Marquezelli
Paulo Cordeiro Raimundo Colombo

Bloco (PMDBJPSDlPSUPSC)

Femando Diniz
Pinheiro Landim

Roberto VaIadão

8iseu Padilha
José Luiz C1erot
Max Rosenmann

SeverIano Alves

Feu Rosa
Marconi Perillo
Nelson Marchezan
OcIavio Elísio
Roberto Santos

Ivan Valente
Pedro Wilson
Valdecl Oliveira

Gervasio Oliveira

PCdoB

Undberg Farias Ricardo Gomyde

Secretária: Ana Clara Serejo
Local: servo Com. Especiais. Anexo li, Sala 169-8
Telefones: 318-706317066·

COMISSÃO ESPECIAL

DESnNADA A PROFERIR PARECER À PEC NR
407196, QUE ALTERA A REDAÇÃO DO ARTIGO

. 100 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL
(PRECATÓRIOS)

ProposIçio: PEc-407196 Autor: Luciano castro

Presidente: Abelardo Lupion (PFL)
111 Vice-Presidente: José Rocha (PFL)
3lI Vice-Presidente: Flávio Derzi (PPB)
3lI VICe-Presidente: Zulaiê Cobra (PSD8)
Relator: José Luiz CIerot (PMD8)

TItu.... Suplentes

Bloco (PFlJPTB)

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

Bloco (PPBJPL)

Rávio Derzi
Joêo Ribeiro
Nelson Meurer

Luiz Durão
Basmo Villani

Francisco Rodrigues
Roberto Campos El4áâo Simões

BlocÓ (PLMOiPSC)
1 vaga

Elton Rohnelt



COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A APRECIAR E DAR PARECER
SOBRE OS PROJETOS DE LEI NQ 821195 DO

SR. DEPUTADO RENATO JOHNSSON,
QUE -REGULAMENTA A EMENDA

CONSmUCIONAL NQ 8195, E INSTITUI A
P0ÚJICA DE EXPLORAÇÃO DOS SERViÇOS

PUBLlCOS DE TELECOMUNICAÇÕES-,
NQ 2.648196 DO PODER EXECUTIVO, QUE
-DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO DOS
SERViÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,

A CRIAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃO
REGULADOR E OUTROS ASPECTOS

INSTITUCIONAIS- E DEMAIS APENSADOS
Proposlçio: PL 821195 Autor: Renato Johnsson
Presidente: Paulo Somhausen (PFL)
111 Vice-Presidente: Ibrahim Abi-Ackel (PPB)
2" VICe-Presidente: Salvador Zimbaldi (PSDB)
3lI VICe-Presidente: Paulo Cordeiro (PTB)
Relator: Alberto GoIdman (PMDB)

Tftu~ Sup~n~

Bloco (PFLJPTB)PMDB

Benito Gama
C8IIo8 AIb8rto (PSOB)
Manoel C8IIro
1 vaga

Bloco (PSBIPIIN)

1 vaga Boeco França

S8cretária: Ana Clara S8rejo
Local: serv.cemElIp. - 1180I,SIIa158
Telefones: 318-755517063

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A ANALISAR A QUESTÃO

DO DESEMPREGO
Presidente: Miro T8ixeIra (POT)
111 Vlce-Pr8IIdente: SMdro MabeI (PMOB)
2" VICe-PresIdente: Miguel RoueUo (PT)
3' VICe-PnI8Id8ntI: CélIa Mendes (PFL)
Relator:,C8fto8 AIbet10 (PSOB»

TIIu.... SUpIentM

Bloco (PFLJPTB)

ÍtMto Gaudêncio Neto
Carlos Magno

FéliX Mendonça
JI1I1oCésar

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

Albérico Filho
Eli88u PadWla'
SMdroMabel

Célia Mendes (PFL)
FrancIaco Silva
Joeé Rezende

Joeé Anlblll
1 vaga

PPB

PSDB

3 vagas

CIeonAncio Fonseca
2 vagas

AntOnio Balhmann
Roberto Brant

Alberto GoIdman
Edinho Araujo
Edson Adrlno
Germano Rigotto
Pedro lrujo
RobsonTuma

Albérico Cordeiro
AntOnio Joaquim Aral1jo

AroIdo Cadraz
José Mendonça Bezerra

Luciano Pizzatto
Marilu Guimarães

Philemon Rodrigues

Bloco (PMDBJPSDIPSL)

Aloysio Nunes Ferrelm
CoIbert Martins

Emerson Olavo Pires
Henrique Eduardo Alves

NanSouza
Ricardo Rique

PT Bloco (PPBIPL)

MarIa da Concelçio Tavares
Miguel Ro8selto

Miro Teixeira

PDT

Carlos Santana
Jair MeneguelA

Fernando Zuppo

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

AmaIdo Faria de Sá
José Egydio

Jl1lio Redecker
Laprovita Vieira

Roberto Campos
2 vagas

BlOco (PLJPSDIPSC)

RonIvon santiago (PFL)

Bloco (PSBIPMN)

Gonzaga Patriota

Pedro Canedo

1 vaga

João Faustino
Luiz Piauhylino
Narcio Rodrigues
Nelson Marchezan
Salvador ZimbaJdi

PSDB

PT

AmaIdo Madeira
Marconi Perlllo

PedroHenry
Renato Johnsson

1 vaga

8ecretária: Maria do Amparo Bezerra da SIlva
Local: Serv. Com. Esp. - AnexO li, Sala 169-B
Telefones: 318-755517063

Jaques Wagner
MUtonTemer
Walter Pinheiro

Arlindo Chinaglia
João Paulo

Miguel Rossetto



Albérico Cordeiro
AntOnio dos Santos

Arolde de Oliveira
João Carl~ Bacelar

Luiz Braga
Maria VaIadão
Osório Adriano

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER AO

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO
DE LEI Nl! 3.710193 QUE -INSTITUI

O CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO"
Proposlçio: PL-3.710193 Autor: Poder Executivo

Presidente: Paulo Gouvêa (PFL)
12 Vice-Presidente: Gonzaga Patriota (PSB)
2l! Vice-Presidente:
3l! Vice-Presidente: Pedro Henry (PSDB)
Relator: Ary Kara (PMDB)

TItu~ Sup~n~

Bloco (PFLJPTB)

A1dir Cabral
Carlos Alberto Campista
Claudio Chaves
Chico da Princesa
José Carlos Vieira
Paulo Gouvêa
ZHaBezerra

Bloco (PMDBIPSDIPSL)

Adelson Salvador Carlos Nelson
AryKara Fernando Gabeira (PV)
Barbosa Neto João Thomé Mestrinho
Marcelo Teixeira Nair Xavier Lobo
Mário Martins Paulo Ritzel
Max Rosenmann Rubens Cosac

Bloco (PPBlPL)

Jarbas Uma Arnaldo Faria de Sá
João Ribeiro Cleonâncio Fonseca
Roberto BaJesIra Cunha Bueno
Salatiel Carvalho Cunha Lima
Welintt:ln FagUndes José Rezende
Wigberto Tartuce Pedro Canedo

PSDB

AntOnio Feijão Ademir Lucas
Jovalr Arantes Celso Russomanno
L80nldas Cristina João Leão
Mário Negromonte Paulo Feijó
PedroHenry Simão Sessim

PT

Arlindo Chinaglia Carlos Santana
GUneyViana Nilmário Miranda
Paulo Bemardo PedroWdson

PDT

Renan Kurtz Fernando Zuppo

PSB

Gonzaga Patriota Nilson Gibson

Ricardo HerácIio

José Genoíno
Marta Supllcy

Arnaldo Faria de Sá
Herculano Anghlnettl

Wagner Salustiano

Fernando Ribas C8rIi

VICente André Gomes

Osmânio Pereira
Philemon Rodrigues (PTB)

1 vaga

PT

PDT

PSB

PDT

PSB

PSDB

Sérgio Guerra

Airton Dipp

PCdoB

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

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI
Nl! 1.151, DE 1995, QUE -DISCIPUNA A

UNIÃO CIVIL ENTRE PESSOAS DO MESMO
SEXO E DÁ OUTRAS PROVID~NCIAS-

Proposlçio: PL 1.151195 Autora: Marta SUplIcy

Presidente: Maria Elvira (PMDB)
12 Vice-Presidente: Undberg Farias (PCdoB)
22 Vice-Presidente: Jorge Wilson (PPB)
3l! Vice-Presidente: Salvador Zimbaldi (PSDB)
Relator: Roberto Jefferson (PTB)

Titulares SUplentes

Bloco (PFlJPTB)

Fernando Gonçalves
Magno Bacelar

Urslcino Queiroz
1 vaga

Iberê Ferreira
Marllu Guimarães
Roberto Jefferson
ZilaBezerra

celso Russomanno
Salvador Zimbaldi
Tuga Angerami

Sérgio Carneiro

Bloco (PMDlWSDlPSL)

Undberg Farias (PCdoB) Fernando Gabelra (PV)
Maria Elvira Lrdia Quinan
1 vaga 1 vaga

Bloco (PPBlPL)

A1zira Ewerton (PSDB)
Jorge Wilson
1 vaga

Jair Meneguelli
Nilmárlo Miranda

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

Fernando Lyra Raquel Capiberibe PCdoB

Sérgio Miranda Aldo Rebelo

Secretária: Edla Bispo
Local: Serv. Com. EspecIais, Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706217061



JoãoColaço

Fernando Oiniz
Gilvan Freire

Oscar GoIdoni

Miguel Rossetto
WaJdomiro FIOravante

Adhemar de Barros Filho
Adylson Motta

Raimundo Santos (PFL)

Benito Gama
Hugo Rodrigues da Cunha

Paulo Cordeiro
Roberto Pessoa

PT

PPB

PSB

PSDB

Herculano Anghinetti (PPB)
Nelson Otoch

PMDB

PCdoB

Milton Mendes
sandra Starling

Sérgio Guerra

DUso Sperafico
Jorge Tadeu Mudalen (PPB)
José Luiz Clerot

Oanilo de Castro
Jovair Arantes

Augusto Viveiros
Francisco Horta
Osvaldo BioIchi
Raul Belém

PDT

Eurípedes Miranda Fernando Lopes

Bloco (PLlPSDlPSC)

De Velasco Francisco Rodrigues (PPB)

PCdoB

Aldo Arantes Aldo Rebelo

Secretária: Rejane Marques
Local: servo de Com. Esp. - Anexo li, Sala 169-8
Telefones: 318-687417067

Ibrahim Abi-Ackel
Jarbas Urna
VaJdomiro Meger (PFL)

Agnelo Queiroz Jandira Feghali

secretário: SiMo Sousa da Silva
Local: Servo Com. Especiais-Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7061n062

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER SOBRE O
PROJETO DE LEI N2 4.376193, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "REGULA A FAL~NCIA,

CONCORDATA PREVENTIVA E A
RECUPERAÇÃO DAS EMPRESAS QUE

EXERCEM ATIVIDADE ECONÔMICA
REGIDA PELAS LEIS COMERCIAIS

E DÁ OUTRAS PROVID~NCIAS"

Proposlçio: PL nll 4.376193 Autor: Poder Executivo

Presidente: José Luiz Clerot (PMOB)
12 VICe-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (PPB)
2l! VICe-Presidente:
3l! Vice-Presidente: Jarbas Urna (PPB)
Relator: Osvaldo BioIchi (PTB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Suplentes

José Aldemir
José Luiz Clerot
Marcelo Teixeira

3 vagas

Humberto Costa
2'vagas

Márcia Marinho
Osmânio Pereira
Pimentel Gomes

Rommel Feijó
Vanessa Felippe

Claudio Chaves
Elton Rohnelt

Fernando Gonçalves
Luciano Pizzatto
Osvaldo Biolchi

Rogério Silva
2 vagas

Fernando Ribas Carli

PT

PDT

PSDB

Bloco (PPBlPL)

Basílio Villani (PSOB)
JOfran Frejat

Luiz Buaiz
3 vagas .

Bloco (PFLlPTB)

Bloco (PMDBJPSOIPSL)

COMISSÃO ESPECIAL'

DESTINADA A APRECI4R E PROFERIR
PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI

N2 4.425194, DO SENADO FEDERAL, QUE
"PRoíBE A EXCLUSÃO DE COBERTURA
DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE

DETERMINADAS DOENÇAS EM CONTRATOS
QUE ASSEGURAM ATENDIMENTO

MÉDICO-HOSPITALAR PELAS EMPRESAS
PRIVADAS DE SEGURo.SAÚDE OU

ASSEMELHADAS" E DEMAIS
PROPOSTAS EM TRAMITAÇÃO NESTA

CASA QUE VERSAM SOBRE
"PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE"

Arlindo Chinaglia
Eduardo Jorge
Humberto Costa

Proposição: PL-4.425194 Autor: Senado Federal

Presidente: Euler Ribeiro (PFL)
12 Vice-Presidente: Talvane Albuquerque (PFL)
2l! Vice-Presidente: Zulaiê Cobra (PSOB)
32 Vice-Presidente:
Relator: Pinheiro Landim (PMOB)

Titulares

Vicente André Gomes

Oarcísio Perondi
Eliseu PadUha
Genésio Bernardino
José Pinotti
Pinheiro Landim
saraiva Felipe

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

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

Ceci Cunha
Eduardo Mascarenhas
Elias Murad
Jovair Arantes
Zulaiê Cobra



COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA AO ESTUDO DAS REFORMAS
POLfrICAS, 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)
12 Vice-Presidente: Aracely de Paula (PFL)
22 Vice-Presidente: Jayme Santana (PSDB)
3l! Vice-Presidente: A1zira Ewerton (PSDB)
Relator: João Almeida (PMDB)

Titulares Suplentes

Secretária: Brunilde Liviero Carvalho de Moraes
Local: Serv. Com. Especiais-Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-7067/6874

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A EXAMINAR OS PROJETOS DE
LEI, EM TRÂMITE NESTA CASA,

QUE VERSAM SOBRE MATÉRIAS RELATIVAS
AO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL,

REGULAMENTADORAS DO ART. 192 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL

Presidente: Gonzaga Mota (PMDB)
12 Vice-Presidente: Edinho Bez (PMDB)
22 Vice-Presidente: Marconi Perillo (PSDB)
3l! Vice-Presidente: Vilmar Rocha (PFL)
Relator: Saulo Queiroz (PFL)

Bloco (PFLIPTB)
Titulares

Aracely de Paula Iberê Ferreira
Bonifácio de Andrada (PPB) Paes Landim
Corauci Sobrinho Pedrinho Abrão Félix Mendonça
José Santana de Vasconcellos Ricardo Barros José Carlos Aleluia
Mendonça Filho Roberto Pessoa Manoel Castro
Paulo Gouvea Rodrigues Palma Ney Lopes
Vicente Cascione Vilmar Rocha Paes Landim

PMOB Saulo Queiroz

João Almeida Barbosa Neto VilmarRocha

Marcelo Barbieri Chicão Brigido
Nicias Ribeiro (PSOB) Marisa Serrano EdinhoBez
Olavo Calheiros Maurício Requião Gennano Rigotto
Roberto Valadão Tetê Bezerra Gonzaga Mota
1 vaga 1 vaga Jurandyr Paixão

PPB Pedro Novais

A1zira Ewerton Arnaldo Faria de Sá
Silas Brasileiro

Jarbas Lima Cunha Bueno
José Janene José Linhares Delfim Netto
Prisco Viana Ricardo Izar Fetter Júnior
Romel Anízio 1 vaga José Janene

PSOB Júlio Redecker
Osmar Leitão

Feu Rosa Aécio Neves
Jayme Santana Cipriano Correia

Firmo de CastroRoberto Santos Paulo Feijó
Silvio Torres 2 vagas Luiz Carlos Hauly

PT
Marconi Perillo
Veda Crus/us

Bloco (PUPSO/PSC)

Valdemar Costa Neto Marquinho Chedid

Bloco (PSBJPMN)

João Paulo
Paulo Delgado
Sandra Starling

Coriolano Sales
Matheus Schmidt

POT

José Genoino
Padre Roque

Waldomiro Fioravante

Enio Bacci
Euripedes Miranda

José Pimentel
Luiz Gushiken
Vânio dos Santos

Coriolano Sales
Fernando Lopes

Francisco Horta

Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Augusto Viveiros
Efraim Morais
José Coimbra

Lima Netto
Moisés Lipnik

Osório Adriano
Roberto Pessoa

PMOB
Antônio do Valle

Marcos Lima
Paulo Ritzel

3 vagas

PPB
Cunha Bueno

Herculano Anghinetli
Laprovita Vieira

Márcio Reinaldo Moreira
Roberto Campos

PSOB
Antônio Feijão

Fernando Torres
OCtávio Elísio

1 vaga

PT

João Coser
Maria Conceição Tavares

Nedson Micheleti

POT
Márcia Cibilis Viana

1 vaga

Bloco (PUPSD/PSC)
Eujácio Simões

Bloco (PSBJPMN)

Fernando Lyra

Aldo Arantes
PCdoB

1 vaga Sérgio Guerra

Haroldo Lima Ségio Miranda

PCdoB

Ricardo Heráclio

1 vaga



Salomão Cruz (PSDB)
Sarney Filho (PFL)

Sebastião Madeira (PSDB)
Silas Brasileiro (PMDB)

Suplentes

Suplentes

Autor: Presidência

Belém (PFL)
Socorro Gomes (PCdoB)

Tuga Angerami (PSDB)

José Priante (PMDB)
Luiz Fernando (PSDB)

Paudemey Avelino (PPB)
Salomão Cruz (PSDB)

Titulares

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

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

Proposição:

Coordenador: Miro Teixeira (PDT)

TItulares

COMISSÃO EXTERNA

DESTINADA A AVERIGUAR IN LOCO
A SITUAÇÃO DE CONFLITOS DE TERRA

NA REGIÃO DO PONTAL DO
PARANAPANEMA, ESTADO DE SÃO PAULO

Coordenador: Luiz Eduardo Greenhalgh (PT)

Titulares Suplentes

Aloysio Nunes Ferreira (PMDB) Aldo Rebelo (PCdoB)
Benedito Guimarães (PPB) Antônio C. Pannunzio (PSDB)
Fernando Gabeira (PV) Augusto Carvalho (PPS)
Fernando Zuppo (PDT) Corauzi Sobrinho (PFL)
Gervásio Oliveira (PSB) Fernando Ribas Carli (PDT)
Luiz Buaiz (PL) Geraldo Pastana (PT)
Nelson Marquezelli (PTB) Gonzaga Patriota (PSB)
Paulo Lima (PFL) Hélio Rosas (PMDB)
Sérgio Arouca (PPS) Hélio Bicudo (PT)
Socorro Gomes (PCdoB) Lamartine Posella (PPB)
Zulaiê Cobra (PSDB) Pedro Canedo (PL)

Philemon Rodrigues

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

COMISSÃO EXTERNA

SEM ÔNUS PARA CÂMARA DOS DEPUTADOS,
PARA EXAMINAR, OS TERMOS E AS

CONDiÇÕES GERAIS DO PROCESSO DE
DESESTATIZAÇÃO DA COMPANHIA VALE DO
RIO DOCE - CVRD, INCLUSIVE OS DADOS E

DOCUMENTOS DISPONíVEIS NA CENTRAL DE
INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA,

DESIGNADA OFICIALMENTE
"SALA DE INFORMAÇÕES"

Secretária: Fátima Moreira
Local: Servo Com. Especiais, Anexo li, Sala 169-B
Telefone: 318-7063

Autor: Presidência

Luiz Fernando (PSDB)
Osmir Uma (PFL)

Pauderney Avelino (PPB)
Socorro Gomes (PCdoB)

Proposição:
Coordenador: Antônio Feijão (PSDB)

Coordenador: Sarney Filho (PFL)

Benedito Guimarães (PPB)
Carlos Airton (PPB)
Davi Alves Silva (PPB)
Gilney Viana (PT)

Secretária: Edla calheiros Bispo
Serviço de Conlssões Especiais - Anexo 11, Sala 169-8
Telefones: 318-706217061

COMISSÃO EXTERNA

PARA AVERIGUAR, NO PERíODO
DE 17-10-96 A 30-6-97, A AQUISiÇÃO DE

MADEIREIRAS, SERRARIAS E EXTENSAS
PORÇÕES DE TERRAS BRASILEIRAS

POR GRUPOS ASIÁTICOS

Coordenador: Gilney Viana (PT)

Antônio Brasil (PMDB)
Fernando Gabeira (PV)
Gervásio Oliveira (PSB)
Gilney Viana (PT)
Luciano Pizzatto (PFL)

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

COMISSÃO EXTERNA

PARA, NO PERíODO DE 17-12-96 A 17-1-97,
PROMOVER LEVANTAMENTO DO PROCESSO

PRODUTIVO BÁSICO DA ZONA
FRANCA DE MANAUS

Secretário: Sílvio Sousa da Silva
Local: 5efv. Com. Especiais-Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706117052

COMISSÃO EXTERNA

DESTINADA A FAZER LEVANTAMENTO DAS
OBRAS INACABADAS DO GOVERNO FEDERAL

Coordenador: Deputado Carlos Alberto (PSDB)
Albérico Cordeiro (PTB) Cunha Bueno (PPB)
Aro/do cedraz (PFL) Fernando Ferro (PT)
Carlos Alberto (PSDB) Simara Ellery (PMDB),
Secretário: José Maria Aguiar de Castro
serviço de Comissões Especiais - Anexo I, Sala 169-B
Telefones: 318-706117062

COMISSÃO EXTERNA

DESTINADA A ACOMPANHAR OS PROCEDI
MENTOS RELATIVOS À DEMARCAÇÃO DAS

TERRAS INDíGENAS E ÀS QUESTÕES
DECORRENTES DESTE PROCESSO



· CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

Coordenação de Publicações

PUBLICAÇÕES À VENDA

Anais do Forum
de Debates
Reforma
Tributária,
1997

R$ 4,00

A Mulher no
Mundo do
Trabalho - Em
busca da
igualdade,
1996

R$ 1,50

Constituição
Federal,. 1996 
Emendas
de 1/92
a 15/96

R$ 6,00

Tribunal
Internacional:
Julgamento dos
massacres de
Eldorado do
Carajás. e
Corumbiara, 1997

R$ 3,00

Araguaia:
epopéia de luta
pela liberdade,
1996

R$ 1,50

Homenagem ao
Arcebispo de São
Paulo Dom Paulo
Evaristo Arns,
1996

R$ 1,50

Agricultura e
Sociedade: uma
abordagem a
partir do
Parlamento,
1996

R$ 2,00

CPI destinada a
investigar
irregularidades na
fabricação de
medicamentos
1996

R$ 1,50

Lei de Imprensa:
Projeto de '
Lei nO 3232/92,
1996

R$ 4,00



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

Coordenação de Publicações

PUBLICAÇÕES À VENDA

o Brasil Visto a:
Bahia - vol. 1 
Comissão de
Finanças e
Tributação, 1996

o Brasil Visto a~
Ceará - vol. 2 
Comissão de
Finanças e
Tributação,
1996

o Brasil Visto de
Pernambuco - vol.
3 - Comissão de
Finanças e··
Tributação, 1996

R$ 1,50 R$ 1,50 R$ 1,50

O PC do B na O Brasil Visto do Perfis
Reforma Rio Grande do Sul Parlamentares - nO
Constitucional, - vaI. 4- 45 - Rob~rto
1996 Comissão de Morena, 1996

Finanças e
Tributação,
1996

R$ 1,00 R$ 1,50 R$ 10,00

Processo Previdência Relatório Anual:
Legislativo: Social: O SUS e a março dé1995. a
contribuição ao Companhia Va~e janeiro de 1996 -
debate, do rio Doce, 1996 Com. Di reitos
1996 Humanos,

1996

R$ 3,00 R$ 4,00 R$ 1,00



CÂMARA DOS DEPUTAPOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

Coordenação de Publicações

PUBLICAÇÕES À VENDA

Seminário sobre
Violência, Drogas
e Porte de Armas 
1996

R$ 6,00

Um ano,de luta
pela vida.
Relatório
Anual de 1996

Sem preço

Sol idariedade à
Luta pela
Independência do
Povo do
limar-Leste,
1996

R$ 1,00'

Debate
Econômico:
Audiências
públicas 1995,
vol. 11,
1996

R$ 8,00

Seminário',So6re
Regulamentação.e
Fiscal izaçao
Profissional
1996

R$ 4,00

Legislação Interna,
Vol. X, 1996

Sem preço



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

Publicações
• Canudos e outros Temas (RS 5,00)

Edição de 1994. Reportagens intituladas 'Canudos - diário de uma expedição', que deram
origem a 'Os Sertões', quinze trabalhos e duas cartas.

• Lei de Execução' Penal e Legislação Correlata (RS 7,00)
Edição de 1994. Lei.n~ 7.210/94; Códigos Penal e de Processo Penal; Leis das Contravenções
.Penais, dePrevenção eRepressão ao Tráfico ilícito de Entorpecentes, e sobre CrimesHediondos;
Resoluções da 9NU Sobre prevenção do delito e tratamento dos reclusos.

• Leis Complementares à Constituição de 1988 (RSl,OO)
Edição de 1992. Leis Complementares n2 59/88 a 70/91.

. ,,l~lanU;al de Padronização, de Textos do CEGRAF (RS 3,00)
Edição de 1992. Normas básicas' de editoração para elaboração de originais, composição e
revisão.

·.<àegim~nto-Inle~hó do Senado Federal (Resolução 93 de 1970) (RS 7,00)
Edição de 1995. Texto constitucional de 5 de outubro de 1988 com as alterações introduzidas
pelas Ecs n2 1 a 15 e ECRs nl! 1 a 6.

...' ; : ,_ , .
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"illl::::""~ Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Federal",
o" Via N-2, Unidade de Apoio 111. Praça dos Três Poderes. CEP 70.165-900. Brasilia, DF.

Fones: (061) 311-35751357613579. Fax: (061) 311-4258. E-MaU: ssetec@adrnass.senado.gov.br

Publicações
Solicite hoje mesmo nosso catálogo!

Agenda 21 (R$ 10,00). Relatório da Conferência das
Nações Unidas sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro em
setembro de 1992.

A Vida do Barão do Rio Branco (R$ 20,00) - Luís
Viana Filho. Obra social, politica e diplomática de
José Maria da Silva Paranhos, o Barão do Rio Branco.

Constituição da República Federativa do Brasil de
1988 (R$ 5,00). Texto Constitucional de 5/0ut/1988
com ~s alterações introduzidas pelas ECs nO 1 a 15 e
ECRs nO 1 a 6.

Constituição da República Federativa do Brasil de
1988 - Quadro Comparativp (R$15,00). Constituição
de 1988, atualizada em 1995, comparada às
Constituições de 1946 e 1967 e à EC nO 1 de 1969.
Contém quadro comparativo,. tabela de
correspondência dos artigos comparados e índice.

Dados Biográficos dos Presidentes do Senado
Federal (R$ 2,00). Principais fatos da vida,
administrativa, trabalhos publicados, condecorações,
missões no exterior.

Direitos Humanos ~ Declarações de Direitos ê
Garantias (R$ 10,00) - José Vicente dos Santos
(pesq. e índice). Dispositivos constitueionais que
ab'ordam' os direitos e garantias fundamentais do
homem, na Constituição de vários países, inclusive
na Carta Magna do Brasil.

Estatuto da Criança e dO,AdolesCf!nte (R$ 4,00).
Lei nO 8.069/90, de acordo com as alterações dadas
pela Lei nO 8.241/91; legislação correlata e índice.

Guia das Eleições de 1996 e Suplemento (R$
10,00). Guia: Leis nO 9.096/95 e 9.100/95, Resoluções
do TSE nO 19.380/95, 19.382/95 e 19.406/95.
Suplemento: Resoluções do TSE nO 19.509 e
19.516/96.

Legislação Eleitoral no Brasil (do século XVI a
nossos dias) (R$ 60,00) - Nelson Jobim e Walter
Costa Porto (orgs.). Compilação da legislação
eleitoral brasileira, desde a época colonial a nossos
dias.

Levantamento e Reedições de Medidas
Provisórias (R$ 5,00) - Subsecretaria de Análise
do Senado Federal. Registro das MPs editadas
durante os 8 anos que se sucederam à criação deste
dispositivo legal, tabela seqüencial de edições das
MPs, assinalando critérios de edições anteriores,
reedições com alteração de texto e de transformação
em lei, catálogo temático das MPs e referências
bibliográficas.

Licitações, Concessões e Perm issões na
Administração Pública (R$ 4,00). Leis nO 8.666/93;
8.883/94; 8.987/95, dispositivos da Constltuição
Federal sobre a matéria e legislação correlata. Indices
temáticos das Leis nO 8.666/93 e 8.987/95.

..
Meio Ambiente - Legislação (R$ 20,00). Dispositivos
constitucionais, atos internacionais, Código Florestal,
Código de Mineração, legisl.ação federal e índice
temático.

Regime Jurídico Único dos Se~idores Públicos
Civis e Legislação Complementar (R$ 4,00). Dispõe
sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis
da União, das autarquias e das fundações públicas
federais e legislação complementar

Coleção Memória Brasileira

- A Constituinte perante a História (R$ 8,00).
História do sistema constitucional ,brasileiro, no
período de 1822 a 1862. Estudos sobre a
Constituinte brasileira de 1823. Coletânea de
documentos representativos dos trabalhos
legislativos da época;

Coleção Grandes Vultos que Honraram o Senado'

- Teotônio Vilela (R$ 10,00). Biografia do Senador
da República Teotônio Vilela; seu perfil
parlamentar, resumo de suas atividades públicas,
discursos e projetos, literatura citada.

Coleção Estudos da Integração (em português e
espanhol) .

- Volume 9 (R$ 3,00).. "O Atributo da Soberania",
de Heber Arbuet Vignali.

- Volume 10 (R$ 3,OO)."A Arbitragem nos Países
do Mercosul", de Adriana Noemi Pucci.
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ESPECIAL
DE EDITORAÇÃO
EPUBLlCAÇOES

EDIÇÃO DE HOJE: 184 PÁGINAS


