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reforma previdenciária........................................... 08467 HERMES PARCIANELLO - Solicitação ao
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ação das ONGs. Prob:~i "'ática do desemprego de produtos e prestação de serviços ao Consór-
no Estado............................................................... 08471 cio Ferroviário Sul Atlãntico. Rejeição da propos-

HUMBERTO COSTA - Indignação com ce- ta governamental da reforma administrativa. ......•. 08485
nas de violência, praticadas por policiais militares WALDOMIRO FIORAVANTE - Repúdio ao
contra cidadãos do Município de Diadema, Esta- treinamento de guerra ministrado a soldados do
do de São Paulo, veiculadas na imprensa televi· 2911 Batalhão de Infantaria Blindada de Santa Ma-
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ria, Estado do Rio Grande do Sul, para enfrenta- pelo Ministro Car10s César Silva de Albuquerque,
mento a trabalhadores rurais sem terra. Convo- da Saúde, das diretrizes e metas para o Sistema
cação do Ministro do Exército, Zenildo Zoroastro Único de Saúde - SUS.......................................... 08500
de Lucena, para ésclarecimento do assunto na PAULO FEIJ6 - Desempenho do Prefeito
Comissão de Agricultura e Polftica Rural da Câ- Gutemberg Medeiros Damasceno, do Município
mara dos Deputados. 08488 de Miracema, Estado do Rio de Janeiro. Urgente

GERALDO PASTANA - Críticas aos atos aprovação, pela Câmara dos Deputados, do Pro-
de violência praticados por policiais militares no jeto de Lei nll 380-0, de 1991, sobre transforma·
Município de Diadema, Estado de São Paulo, Es- ção do Fundo de Recuperação Econômica do
tranheza pela atitude do Governador, Mário Co- Estado do Espírito Santo em Fundo de Recupe-
vas, diante dos fatos. Participação do orador em ração Econômica do Sudeste................................ 08500
manifestação pela chegada da Marcha pela Re- PAUDERNEY AVELlNO - Perspectiva de
forma Agrária em Goiânia, Estado de Goías. ....... 08489 sucesso do Programa do 3ll Ciclo de Desenvolvi-

ALDO ARANTES - Necessidade da puni- mento, em fase de implementação pelo Govema-
ção dos policiais militares envolvidos em atos de dor Amazonino Mendes, do Estado do Amazonas. . 08501
violência contra moradores da Favela Naval, no UBIRATAN AGUIAR - Lançamento, pelo
Município de Diadema, Estado de São Paulo....... 08490 Governador Tasso Jereissati, do Programa Re-

RENATO JOHNSSON - Entraves na cap- forma Agrária Solidária, em parceria com o Minis-
tação de recursos por empresas brasileiras inter- tério Extraordinário d~ Política Fundiária. 08502
postos pela Resolução nll 2.008, de 1993, do JOÃO MENDES - Escalada da violência
Banco central. 08490 no Estado do Rio de Janeiro. Ineficiência da pena

NELSON MARQUEZELLI - Implantação do privativa da liberdade na diminuição do índice de
sistema on llne nas casas lotéricas. Oportunida- criminalidade. 08503
de do aumento da comissão paga aos lotéricos JORGE TADEU MUDALEN - Problemá-
pela Caixa EconÔmica Federal. 08492 tica da falta de emprego para os jovens reM

MARIA VALADÃO - Recrudescimento da cém-formados das universidades e faculda-
violência no País. Necessidade da punição dos des brasileiras. Paradoxo entre o currículo
policiais militares envolvidos em atos de violência escolar e a necessidade do mercado de tra-
contra moradores da Favela Naval, no Município balho brasileiro. 08504
de Diadema, Estado de São Paulo. 08492 ENIO BACCI - Críticas aos gastos do Go-

JOS~ GENOfNO - Cenas de barbarismo, vemo Federal com o PROER. 08505
tortura e extorsão praticados por policiais milita- MARCELO BARBIERI - Extensão dos ba-
res no Município de Diadema, Estado de São nefícios do PROER ao processo de viabilização
Paulo. Reformulação do sistema de segurança da Construtora Encol. 08505
pública brasileiro.................................................... 08493 AGNELO QUEIROZ - Posição do Con-

ELCIONE BARBALHO - Razões do voto gresso Nacional diante da votação, em primeiro
contrário à proposta de emenda à Constituição turno, da proposta de emenda à Constituição so-
sobre reforma administrativa. ...•.•.........••..•...•........ 08493 bre reforma administrativa. 08507

CANDINHO MATTOS - Responsabilidade ITAMAR SERPA - J~tificativas para a
dos motoristas pelos engarrafamentos no trânsito criação da CPI da Violência Policial. 08508
no Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro........ 08495 JOS~ CHAVES _ Transcurso do cinqüen-

JOS~ CARLOS LACERDA - Retomada do tenário do Cabanga late Clube de Pernambuco... 08509
diálogo entre o PSDB e o PFL 08496 JOS~ PINOTTI - Excelência do trabalho

RUBEM MEDINA - Aprovação das refor- da equipe de oftalmologia do Hospital das Clíni-
mas administrativa e previdenciária. 08496 cas da Universidade de Campinas, Estado de

FERNANDO ZUPPO - Requerimento nll São Paulo. Lançamento do livro Prevençio da
179, de 1997, de autoria dos Vereadores Petter- cegueira por catarata. 08509
son Prado e Sebastião dos Santos, da Câmara FAUSTO MARTELLO - Conveniência da
Municipal de Campinas, Estado de São Paulo, atuação conjunta da Prefeitura de São Paulo e do
sobre a morte do Senador Darcy Ribeiro.............. 08497 Governo do Estado na definição dos critérios e

CHICÃO BRfDIGO - Maior controle da ex- da duração do próximo rodízio de veículos........... 08510
ploração da floresta amazônica. Definição de po- SERAFIM VENZON - Relevância do apoio
IRica desenvolvimentista para a Amazônia. 08498 financeiro do Governo Federal para concretiza-

MARTA SUPLlCY - Apresentação à Co- ção do processo de municipalização dos serviços
missão de Seguridade Social e FamOia da Casa, de saúde. 08511
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v- Grande Expediente
ESTHER GROSSI - Indignação contra

atos de violência praticados por policiais militares
no Município de Diadema, Estado de São Paulo.
Êxito alcançado pela Assessoria da .Fundação
Síndrome de Down em Campinas, Estado de
São Paulo. Problemática da educação no País....

MILTON TEMER - Posicionamento contrá
rio à aprovação da proposta de emenda à Consti
tuição sobre reforma administrativa, à injeção de
recursos públicos nas instituições financeiras pri
vadas e ao Programa Nacional de Desestatiza
ção. Despropósito das ofensas dirigidas pelo Pre
sidente Femando Henrique Cardoso à bancada
oposicionista na Casa ..

MÁRIO CAVALLAZZI (Pela ordem) - Soli
citação aos Secretários de Fazenda dos Estados
da região Sul, pelo Banco Central, de término da
dualidade entre os bancos regionais e bancos de
desenvolvimento. Supressão da proposta de ex
tinção do Banco Regional de Desenvolvimento
do Extremo Sul - BRDES .

WELSON GASPARINI (Pela ordem) - Edi
ção de medida provisória sobre parcelamento de
débitos das Prefeituras Municipais para com a
Previdência Social. Presença na Câmara dos
Deputados de Vereadores e do Prefeito Munici
pal de Santa Rosa do Viterbo, Estado de São

. Paulo .

JOVAIR ARANTES (Pela ordem) - Neces
sidade de recuperação, pelo Govemo Federal,
das estradas do Estado de Goiás .

COSTA FERREIRA (Pela ordem) - Consi
derações críticas sobre a legalização do aborto...

CHICO VIGILANTE (Pela ordem) - Pers
pectiva de demissão de servidores públicos com
a pretendida aprovação, pelo Governo Federal,
da proposta de emenda à Constituição sobre re-
forma administrativa ..

MARCONI PERILLO (Pela ordem) - Con
testação ao pronunciamento do Deputado Chico
Vigilante .

ARLINDO VARGAS (Pela ordem) - Reali
zação, em Brasília, do 11 Congresso Brasileiro de
Municípios .

CHICO VIGILANTE - Questão de ordem
sobre precedência dos debates das matérias em
discussão .

PRESIDENTE (José Maurício) - Resposta
à questão de ordem do Deputado Chico Vigilante.

ARLINDO CHINAGLlA (Pela ordem) - Con
trariedade à aprovação da proposta de emenda à
Constituição sobre reforma administrativa .

SÉRGIO AROUCA (Pela ordem) - Perple
xidade da população brasileira ante a barbárie
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cometida por policiais militares no Município de
Diadema, Estado de São Paulo. Necessidade de
convocação do Colégio de Líderes para delibera-
ção sobre ações da Polícia Militar no País ..

PRESIDENTE (Michel Temer) - Manifesta
ção da Câmara dos Deputados sobre o episódio.
Convocação do Colégio de Líderes para delibera-
ção acerca do assunto .

HAROLDO LIMA - Reclamação contra a
não-apresentação, pelos Ministérios da Justiça e
das Relações Exteriores, de resposta aos reque
rimentos de informações sobre instalação, no
Brasil, de escritório do Federal Bureau of Investi
gation - FBI. Solicitação à Mesa Diretora de
abertura de processo contra os Ministros Nelson
Jobim e Luiz Felipe Lampreia, respectivamente
das Pastas da Justiça e das Relações Exteriores,
por prática de crime de responsabilidade. Reite
ração da cobrança de resposta aos referidos re-
querimentos de informações .

PRESIDENTE (Michel Temer) - Compro
misso de oportuna resposta à reclamação do
Deputado Haroldo Lima .

ARTHUR VIRGíLIO (Pela ordem) - Consti
tuição de Comissão Parlamentar Mista de Inqué
rito para averiguação das ações da Polícia Militar
no País. Não-conivência do Govemador Mário
Covas com a barbárie cometida por policiais mili
tares no Município de Diadema, Estado de São
Paulo. Realização, pela Câmara dos Deputados,
de sessão de homenagem à memória do advoga-
do Evaristo de Moraes Rlho .

PRESIDENTE (Michel Temer) - Encami
nhamento à Mesa, pelo Deputado Arthur Virgílio,
de requerimento para realização da sessão de
homenagem .

VI- Ordem do Dia

PRESIDENTE (Michel Temer) - Continua
ção da discussão, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nl! 173-B, de 1995,
que modifica o Capítulo da Administração Públi
ca, acrescenta normas às Disposições Constitu
cionais Gerais e estabelece normas de transição.

SOCORRO GOMES - Reclamação sobre
necessidade de adoção, pela Câmara dos Depu
tados, de posição relativamente ao encaminha
mento de denúncia apresentada pela oradora de
prática de crime de responsabilidade pelo Minis-
tro Extraordinário de Política Fundiária .

PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta
à reclamação da Sr.· Deputada Socorro Gomes..

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
de requerimento de retirada da pauta da Propos
ta de Emenda à Constituição nl! 173-B, de 1995.
Rejeição do requerimento .
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Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do MARCELO DEDA............................................. 08529

Usaram da palavra para discussão os Srs.
Deputados ISRAEL PINHEIRO, JOSÉ GENOí
NO, MATHEUS SCHMIDT, ANTÔNIO CARLOS
PANNUNZIO, ARLINDO CHINAGLlA, NILSON
GIBSON, CHICO VIGILANTE, MIGUEL ROS
SETTO, NELSON OTOCH, WALTER PINHEIRO,
DARCISIO PERONDI, ARNALDO FARIA DE SÁ. 08530

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
de requerimento de encerramento da discussão
da Proposta de Emenda à Constituição nll 173-B,
de 1995. 08538

GERSON PERES (Pela ordem) - Encami-
nhamento de emenda à proposta em discussão. • 08539

Usaram da palavra pela ordem os Srs.
Deputados MARCELO DEDA, WAGNER ROSSI,
MARCELO DEDA. 08539

Usaram da palavra para encaminhamento
de votação os Srs. Deputados MARIA LAURA,
INOCÊNCIO OLIVEIRA......................................... 08540

PRESIDENTE (Michel Temer) - Aprovação
do requerimento. 08540

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
de requerimento de adiamento, por cinco sessões,
da votação da Proposta de Emenda à Constitui-
ção nll 173-B, de 1995. 08541

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados INO
CÊNCIO OLIVEIRA, WAGNER ROSSI, ROM
MEL FEIJ6, MARCELO DEDA, DUILlO PISA-
NESCH, ALEXANDRE CARDOSO....................... 08541

PRESIDENTE (Michel Temer) - Rejeição
do Requerimento. 08541

MARCELO DEDA (Pela ordem) - Pedido
de verificação de votação. 08542

PRESIDENTE (Michel Temer) - Deferi-
mento do pedido de verificação de votação.......... 08542

MARCELO DEDA (Pela ordem) - Desistên-
cia do pedido de verificação de votação. 08542

ARNALDO FARIA DE SÁ - Questão de or
dem sobre reencaminhamento da proposta em
apreciação à Comissão Especial para expurgo de
dispositivos estranhos à competência do órgão
constantes do substitutivo do Relator. 08542

PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta
à questão de ordem do Sr. Deputado Amaldo Fa-
ria de Sá. 08542

ARNALDO FARIA DE SÁ (Pela ordem) 
Apresentação de recurso contra a decisão da
Presidência à Comissão de Constituição e Justi-
ça e de Redação. 08543

PRESIDENTE (Michel Temer) - Acolhi-
mento do recurso................................................... 08543

HAROLDO LIMA - Questão de ordem so
bre exigência regimental de apreciação, pela Co
missão de Constituição e Justiça e de Redação,
da admissibilidade de itens acrescentados pelo
Relator à Proposta após a manifestação prévia
daquele órgão. 08543

PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta
à questão de ordem do Sr. Deputado Haroldo
Lima....................................................................... 08544

HAROLDO LIMA (Pela ordem) - Apresenta
ção de recurso contra a decisão da Presidência à
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação. 08544

PRESIDENTE (Michel Temer) - Acolhi-
mento do recurso. 08544

PRESIDENTE (Michel Temer) - Aprecia
ção preliminar das Emendas nlls 2, 3, 4, 6 e 7
oferecidas pela Comissão de Constituição e Jus-
tiça e de Redação. 08544

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do MARCELO DEDA. 08545

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados INO
CÊNCIO OLIVEIRA, GEDDEL VIEIRA LIMA,
MARCELO DEDA. ...........................•...........•••.•....• 08545

ALEXANDRE CARDOSO - Questão de or
dem sobre necessidade de prévio provimento de
recurso contra parecer terminativo para aprecia-
ção das emendas. 08545

PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta
à questão de ordem do Sr. Deputado Alexandre
Cardoso. ........•......................•....•..•...••..•..........••..•. 08545

ALEXANDRE CARDOSO (Pela ordem) 
Apresentação de recurso contra a decisão da
Presidência à Comissão de Constituição e Justi-
ça e de Redação.................................................... 08546

PRESIDENTE (Michel Temer) - Acolhi-
mento do recurso. 08546

Usou da palavra para orientação da res
pectiva bancada o Sr. Deputado ALEXANDRE
CARDOSO............................................................. 08546

PRESIDENTE (Michel Temer) - Esclareci
mento ao Plenário acerca de decisão proferida
pelo ex-Presidente Lufs Eduardo à questão de
ordem sobre a matéria. 08546

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados ODELMO
LEÃO, ROMMEL FEIJ6, ARLINDO VARGAS. 08546

NICIAS RIBEIRO - Questão de ordem so
bre possibilidade de apensação da Proposta de
Emenda à Constituição nll 128-A, de 1995, à de
iniciativa governamental ora em votação. 08546

PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta
à questão de ordem do Sr. Deputado Nicias Ri-
beiro. ........•...••........•.••..•.......................•................• 08546
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Usaram da palavra para orientação das JOSÉ MACHADO (Como Líder) - Protesto
respectivas bancadas os Srs. Deputados INO- contra o sistemático desacolhimento das questões
CÊNCIO OLIVEIRA, WAGNER ROSSI. 08547 de ordem apresentadas pela Oposição. Demora no

PRESIDENTE (Michel Temer) - Rejeição julgamento, pela Comissão de Constituição e Justi-
das emendas. 08547 ça e de Redação, dos recursos oferecidos contra

PRESIDENTE (Michel Temer) _ Votação as decisões da Presidência da Casa. Anúncio de
de requerimento de preferência para votação da mudança no comportamento dos partidos oposicio-
Emenda n2 51-CE (Emenda Substitutiva Global) nistas relativamente à condução dos trabalhos pelo
sobre o Substitutivo do Relator. 08547 Presidente Michel Temer. 08552

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa- PRESIDENTE (Michel Temer) - Reconhe-
do MARCELO DEDA. 08547 cimento dos direitos da Oposição. 08553

Usaram da palavra para encaminhamento INOCÊNCIO OLIVEIRA (Como Líder) -
de votação os Srs. Deputados ALDO ARANTES, Elogio ao comportamento do Presidente Michel
ARTHUR VIRGíLIO. ü8547 Temer na vida pública. Existência de absoluto

PRESIDENTE (Michel Temer) - Prorroga- amparo na norma regimental para a decisão da
. ção da sessão por sessenta minutos. 08549 Presidência. 08553

Usou da palavra para encaminhamento de PRESIDENTE (Michel Temer) - Convicção
votação o Sr. Deputado MARCELO DEDA........... 08549 da presidência da existência de guarida no Regi-

GERSON PERES - Questão de ordem so- mento Intemo para a decisão proferida. Necessi-
bre possibilidade de apreciação pelo Relator, an- dade de prática de democracia entre as facções
tes da votação do substitutivo, dos destaques contrárias no Parlamento. Repúdio às agressões
apresentados e emissão de parecer definitivo...... 08550 verbais praticadas contra a Presidência da Casa. 08554

JOSÉ GENOíNO - Contradita à questão de GEDDEL VIEIRA UMA (Como Uder) - Mani-
ordem do Sr. Deputado Gerson Peres. 08550 festação de orgulho do PMDB em face do exercício

da Presidência da Casa pelo Deputado Michel Temer.GERSON PERES (Pela ordem) - Razões 08555
motivadoras da questão de ordem apresentada AÉCIO NEVES (Como líder) - Repúdio do
pelo orador............................................................. 08550 PSDB à violência das reações manifestadas no

PRESIDENTE (Michel Temer) _ Resposta plenário da Casa. Necessidade de manutenção
à questão de ordem do Sr. Deputado Gerson Pe- do respeito pessoal no convívio parlamentar. 08556
res. 08550 ODELMO LEÃO (Como Líder) - Elogio do

Usou da palavra para encaminhamento de PPB ao Presidente Michel Temer pela correta
votação o Sr. Deputado ADROALDO STRECK..... 08551 condução dos trabalhos da Casa relativamente à

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação matéria tão polêmica. 08557

de requerimento de votação nominal para o re- BENITO GAMA (Como Líder) - Reafirma-
querimento de preferência para a Emenda n2 51. 08551 ção do propósito dos partidos da base governista

Usou da palavra para orientação da respecti- de combate, com argumentos, à tentativa de obs-
va bancada o Sr. Deputado Inocêncio Oliveira 08551 trução do processo de votação e aprovação da

MARCELO DEDA (Pela ordem) _ Retirada proposta de reforma administrativa. 08557

do requerimento de preferência. 08551 Apresentação de proposições: PAULO
INOCÊNCIO OLIVEIRA - Questão de or- PAIM, ANTONIO JORGE, JOÃO PAULO, JAIR

dem sobre impossibilidade regimental de retirada BOLSONARO, MARIA VALADÃO, LIMA NETTO,
de requerimento em fase de votação.................... 08551 DEJANDIR DALPASQUALE E OUTROS, MAR-

MARCELO DEDA - Contradita à questão TA SUPLlCY, PEDRO WILSON, PEDRO WIL-
de ordem do Sr. Deputado INOCÊNCIO OLlVEI- SON E OUTROS, ROBERTO PESSOA, RICAR-
RA :..................................................... 08552 DO IZAR, WIGBERTO TARTUCE, JOÃO FAUS

TINO, CIDINHA CAMPOS, BENEDITO DOMIN-
PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta GOS, L1NDBERG FARIAS, JOSÉ CARLOS VIEI-

à questão de ordem do Sr. Deputado Inocêncio RA, JOSÉ CHAVES, ARTHUR VIRGíLIO, SILVIO
Oliveira................................................................... 08552 PESSOA, TETÊ BEZERRA, EULER RIBEIRO,

Usaram da palavra pela ordem os Srs. ARNALDO FARIA DE SÁ...................................... 08558
Deputados MARCELO DEDA, BARBOSA NETO, VII- Encerramento
INOCÊNCIO OLIVEIRA......................................... 08552

BARBOSA NETO (Pela ordem) - Retirada
do requerimento de preferência. 08552
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b) Nomeação: Francisco de Assis Dadalto,
Nilba Matos Alves Branco, Tânia Lourdes Camei-
ro Cândido, Terezinha Nigro Salles .

c) Designação: Sérgio Luiz Rosa e Jorge
Eduardo Granja e Barros, Zaid da Cunha Torres.

3 - PORTARIA NlI 023197, da Primeira Se
cretaria, referente a credenciamento de entidade
de classe ..

4-DIVERSOS

a) IPC - Portaria nll 076/97 .

b) Grupo Brasileiro da União Interparla-
mentar, Edital - convoca a Comissão Deliberati-

08602

08602

08603

08603

va para reunir-se no dia quinze (15) de maio de
1997, às 14h. 08603

COMISSÕES

5 - DISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS

a) Comissão de Finanças e Tributação, nll

6, em 2-4-97. 08603

b) Comissão de Milas e Efler9a, rf12, em 2-4-97. 08604

6-MESA

7 - LíDERES E VICE-LíDERES

8 - COMISSÕES

Ata da 32ª Sessão, em 2 de abril de 1997-
Presidência dos Srs.: Michel Temer, Presidente, Heráclito Fortes, 19 Vice-Presidente, Paulo

Paim, 39 Secretário, José Maurício, 19 Suplente de Secretário, Chico Vigilante
e Vicente Cascione, § 29 do artigo 18 do Regimento Intemo.

ÀS 14 HORAS COMPARECEM OS SENHO
RES:

Michel Temer
Heráclito Fortes
Ubiratan Aguiar
Paulo Paim
Efraim Morais
José Maurício
Wagner Salustiano
Zé Gomes da Rocha
Luciano Castro

Roraima

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

Amapá

Antonio Feijão - PSDB; Eraldo Trindade 
PPB; Fátima Pelaes - PSDB; 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; Giovanni Queiroz - Bloco - PDT; Hilário
Coimbra - PSDB; José Priante - Bloco - PMDB;
Mário Martins - Bloco - PMDB; Paulo Rocha - Blo
co - PT; Raimundo Santos - PFL; Socorro Gomes 
Bloco - PCdoB; Vic Pires Franco - PFL.

Amazonas

Alzira Ewerton - PSDB; Arthur Virgílio - PSDB;
Cláudio Chaves - PFL; Euler Ribeiro - PFL; João
Thomé Mestrinho - Bloco - PMDB; Luiz Fernando 
PSDB; Paudemey Avelino - S/P.

Rondônia

Confúcio Moura - Bloco - PMDB; Eurípedes
Miranda - Bloco - PDT; Expedito Júnior - PL; Mari
nha Raupp - PSDB; Moisés Bennesby - PSDB; Os
car Andrade - Bloco - PMDB.

Acre

Carlos Airton - PPB; Célia Mendes - PFL; Chi
cão Brígido - Bloco - PMDB; Osmir Lima - PFL; Re
gina Lino - Bloco - PMDB; Zila Bezerra - PFL.

Tocantins

Antônio Jorge - PPB; Darci Coelho - PPB; 00
lores Nunes - PPB; Freire Júnior - Bloco - PMDB;
João Ribeiro - PPB; Osvaldo Reis - PPB; Paulo Mo
rão-PSDB.

Maranhão

Antônio Joaquim Araújo - PFL; César Bandeira
- PFL; Costa Ferreira - PFL; Eliseu Moura - PFL;
Magno Bacelar - PFL; Márcia Marinho - PSDB; Nan
Souza - Bloco - PSL; Neiva Moreira - Bloco - PDT;
Pedro Novais - Bloco - PMDB; Remi Trinta - Bloco
- PMDB; Roberto Rocha - PSDB; Sarney Filho 
PFL; Sebastião Madeira - PSDB.

Ceará
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Pedro Novais - Bloco - PMDB; Remi Trinta - Bloco
- PMDB; Roberto Rocha - PSDB; Samey Filho 
PFL; Sebastião Madeira - PSDB.

Ceará

Aníbal Gomes - Bloco - PMDB; Antônio Balh
rnann - PSDB; Amon Bezerra - PSDB; Edson Quei
roz - PPB; Edson Silva - PSDB; Firmo de Castro 
PSDB; Gonzaga Mota - Bloco - PMDB; Inácio Arru
da - Bloco - PCdoB; José Linhares - PPB; José Pi
mentel - Bloco - PT; Leônidas Cristino - PSDB; Nel
son Otoch - PSDB; Pimentel Gomes - PSDB; Pi
nheiro Landim - Bloco - PMDB; Raimundo Gomes
de Matos - PSDB; Roberto Pessoa - PFL; Rommel
Feijó - PSDB; Vicente Arruda - PSDB.

Piauí

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

Rio Grande do Norte

Augusto Viveiros - PFL; Henrique Eduardo Al
ves - Bloco - PMDB; Iberê Ferreira - PFL; João
Faustino - PSDB.

Paraíba

Adauto Pereira - PFL; Álvaro Gaudêncio Neto 
PFL; Annando AbRio - Bloco - PMDB; Enivaldo Ribeiro
- PPB; Gilvan Freire - Bloco - PMDB; Ivandro Cunha
Urna - Bloco - PMDB; José Luiz Clerot - Bloco 
PMDB; Ricardo Rique - Bloco - PMDB; Roberto PauIi
no - Bloco - PMDB; Wilson Braga - PSDB.

Pernambuco

Ademir Cunha - PFL; Antônio Geraldo - PFL; Fer
nando Ferro - Bloco - PT; Fernando Lyra - PSB; Gon
zaga Patriota - PSB; Humberto Costa - Bloco - PT; Ino
cêncio Oliveira - PFL; João CoIaço - PSB; José Chaves
- Bloco - PMDB; José Jorge - PFL; José Mendonça
Bezena - PFL; Luiz Piauhylino - PSDB; Mendonça Fi
lho - PFL; Nilson Gibson - PSB; Osvaldo Coelho - PFL;
Pedro Correa - PPB; Ricardo Heráclio - PSB; Roberto
Fontes - PFL; satatiel Carvalho - PPB; Sérgio Guerra 
PSB; Silvio Pessoa - Bloco - PMDB.

Alagoas

Albérico Cordeiro - PTB; Augusto Farias - PPB;
Ceci Cunha - PSDB; Fernando Torres - PSDB; José
Thomaz Nonô - PSDB; Moacyr Andrade - PPB.

Sergipe
Adelson Ribeiro - PSDB; Carlos Magno - PFL;

José Teles - PPB; Marcelo Deda - Bloco - PT; Pe
dro Valadares - PSB; Wilson Cunha - PFL.

Bahia

Alcides Modesto - .Bloco - PT; Aroldo Cedraz 
PFL; Benito Gama - PFL; Cláudio Cajado - PFL;
Colbert Martins - Bloco - PMDB; Coriolano Sales
Bloco - PDT; Domingos Leonelli - PSDB; Eujácio Si
mões - PL; Felix Mendonça - PTB; Geddel Vieira
Lima - Bloco - PMDB; Haroldo Lima - Bloco 
PCdoB; Jairo Azi - PFL; Jairo Cameiro - PFL; Ja
ques Wagner - Bloco - PT; João Almeida - Bloco 
PMDB; João Carlos Bacelar - PFL; João Leão 
PSDB; Jonival Lucas - PFL; José Carlos Aleluia 
PFL; José Lourenço - PFL; José Rocha - PFL; Leur
Lomanto - PFL; Luís Eduardo - PFL; Luiz Alberto 
Bloco - PT; Luiz Braga - PFL; Luiz Moreira - PFL;
Manoel Castro - PFL; Mário Negromonte - PSDB;
Pedro Irujó - Bloco - PMDB; Prisco Viana - PPB;
Roberto Santos - PSDB; Roland Lavigne - PFL;
Sérgio Cameiro - Bloco - PDT; Severiano Alves 
Bloco - - PDT; Simara Ellery - Bloco - PMDB; Ursi
cino Queiroz - PFL.

Minas Gerais
Ademir Lucas - PSDB; Aécio Neves - PSDB;

Antonio do Valle - Bloco - PMDB; Aracely de Paula
- PFL; Armando Costa - Bloco - PMDB; Bonifácio
de Aldrada - PPB; Carlos Melles - PFL; Danilo de
Castro - PSDB; Elias Murad - PSDB; Eliseu Resen
de - PFL; Fernando Diniz - Bloco - PMDB; Francis
co Horta - PFL; Genésio Bemardino - Bloco 
PMDB; Herculano Anghinetti - PPB; Hugo Rodri
gues da Cunha - PFL; Ibrahim Abi-Ackel - PPB; Is
rael Pinheiro - PTB; Jaime Martins - PFL; Joana
Darc - Bloco - PT; João Fassarella - Bloco - PT;
João Magalhães - Bloco - PMDB; José Rezende 
PPB; José Santana de Vasconcellos - PFL; Lael Va
rella - PFL; Márcio Reinaldo Moreira - PPB; Maria
Elvira - Bloco - PMDB; Mauro Lopes - Bloco 
PMDB; Narcio Rodrigues - 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; Ronaldo Perim - Bloco 
PMDB; Sandra Starling - Bloco - PT; Saraiva Felipe
- Bloco - PMDB; Sérgio Miranda - Bloco - PCdoB;
Sérgio Naya - PPB; Silas Brasileiro - Bloco 
PMDB; Sílvio Abreu - Bloco - PDT; Tilden Santiago
- Bloco - PT; Vittorio Medioli - PSDB; Wagner do
Nascimento - PPB; zaire Rezende - Bloco - PMDB.

Espírito Santo

Adelson Salvador - Bloco - PMDB; Etevalda
Grassi de Menezes - PTB; Feu Rosa - PSDB; João



Santa Catarina

Dejandir Dalpasquale - Bloco - PMDB; Dercio
Knop - Bloco - PDT; Edinho Bez - Broco - PMDB;

Mato Grosso do Sul

Dilso Sperafico - Bloco - PMDB; Flávio Derzi 
PPB; Marça Filho - Bloco - PMDB; Marilu Guimarã
es - PFL; Oscar Goldoni - Bloco - PMDB; Saulo
Queiroz - PFL.

Paraná

Abelardo Lupion - PFL; Affonso Camargo 
PFL; Alexandre Ceranto - PFL; Antônio Ueno - PFL;
Basílio Villani - PSDB; Chico da Princesa - PTB; DiI
ceu Sperafico - PPB; Djalma de Almeida Cesar 
Bloco - PMDB; Fernando Ribas Carli - Bloco - PDT;
Flavio Arns - PSDB; Hermes Parcianello -.Bloco 
PMDB; João Iensen - PPB; José Borba - PTB; José
Janene - PPB; Luciano Pizzatto - PFL; Luiz Carlos
HauJy - PSDB; Maurício Requião - Bloco - PMDB;
Max Rosenmann - Bloco - PMDB; Moacir Michelet
to - Bloco - PMDB; Nedson Micheleti - Bloco - PT;
Nelson Meurer - PPB; Odilio Balbinotti - PSDB; Pa
dre Roque - Bloco - PT; Paulo Bernardo - Bloco 
PT; Paulo Cordeiro - PTB; Renato Johnsson 
PSDB; Ricardo Barros - PPB; Ricardo Gomyde 
Bloco - PCdoB; Valdomiro Meger - PFL; Werner
Wanderer - PFL;
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Coser - Bloco - PT; Luiz Buaiz - PL; Marcus Vicen- PSDB; Sílvio Torres - PSDB; Tuga Angerami -
te - PSDB; Nilton Baiano - PPB; Rita Camata - Blo- PSDB; Ushitaro Kamia - PPB; Vadão Gomes -
co - PMDB; Roberto Valadão - Bloco - PMDB. PPB; Valemar Costa Neto - PL; Vicente Casscione

Rio de Janeiro - PTB; Wagner Rossi - Bloco - PMDB; Welson
Gasparini - PSDB; Zulaiê Cobra - PSDB.

Alcione Athaide - PPB; Aldir Cabral- PFL; Ale- Mato Grosso
xandre Cardoso - PSB; Álvaro Valle - PL; Arolde de
Oliveira - PFL; Candinho Mattos - PSDB; Carlos AI- Gilney Viana - Bloco - PT; Osvaldo Soler -
berto Campista - PFL; Carlos Santana - Bloco - PT; PSDB; Pedro Henry - PSDB; Rodrigues Palma -
Cidinha Campos - Bloco - PDT; Eurico Miranda - PTB; Rogério Silva - PFL; Welinton Fagundes - PL.
PPB; Fernando Gabeira - PV; Fernando Gonçalves Distrito Federal
- PTB; Fernando Lopes - Bloco - PDT; Flávio Pal-
mier da Veiga - PSDB; Francisco Silva - PPB; Jair Agnelo Queiroz - Bloco - PCdoB; Augusto
Bolsonaro - PPB; Jandira Feghali - Bloco - PCdoB; Carvalho - PPS; Benedito Domingos - PPB; Chico
João Mendes - PPB; Jorge Wilson - PPB; José Car- Vigilante - Bloco - PT; Jofran Frejat - PPB; Maria
los Coutinho - PFL; José Carlos Lacerda - PSDB; Laura - Bloco - PT; Osório Adriano - PFL.
Laprovita Vieira - PPB; Lima Netto - PFL; Linderg Goiás
Farias - Bloco - PCdoB; Milton Temer - Bloco - PT; Aldo Arantes _ Bloco _ PCdoB; Barbosa - Neto
Miro Teixeira - Bloco - PDT; Moreira - Franco - Blo- _ Bloco _ PMDB; João Natal- Bloco - PMDB; Jovair
co - PMDB; Noel de Oliveira - Bloco - PMDB; Os- Arantes _ PSDB; Lidia Quinan _ Bloco _ PMDB;
mar Leitão - PPB; Paulo Feijó - PSDB; Roberto Jef- Marconi PerilJo _ PSDB; Nair Xavier Lobo - Bloco _
ferson - PTB; Ronaldo Santos - PSDB; Sérgio Arou- PMDB; Pedrinho Abrão _ PTB; Pedro Canedo - PL;
ca - PPS; Simão Sessim - PSDB. Pedro Wilson Bloco _ PT; Sandro Mabel - Bloco _

São Paulo PMDB.

Adhemar de Barros Filho - PPB; Alberto Gold
man - Bloco - PMDB; Aldo Rebelo - Bloco 
PCdoB; Almiro Affonso - PSDB; Aloysio Nunes Fer
reira - Bloco - PMDB; Antônio Carlos Pannunzio 
PSDB; Arlindo Chinaglia - Bloco - PT; Arnaldo Faria
de Sá - PPB; Arnaldo Madeira - PSDB; Ary Kara 
Bloco - PMDB; Ayres da Cunha - PFL; Carlos Apoli
nário - Bloco - PMDB; Celso Russomanno - PSDB;
Corauci Sobrinho - PFL; Cunha Lima - PPB; Dalila
Figueredo - PSDB; De Velasco - Bloco - PSD; Del
fim Netto - PPB; Duílio Pisaneschi - PTB; Edinho
Araújo - Bloco - PMDB; Fausto Martello - PPB; Fer
nando Zuppo - Bloco - PDT; Hélio Bicudo - Bloco 
PT; Hélio Rosas - Bloco - PMDB; Ivan Valente 
Bloco - PT; Jair Meneguelli - Bloco - PT; João Mel
lão Neto - PFL; João Paulo - Bloco - PT; Jorge Ta
deu Mudalen - PPB; José Aníbal - PSDB; José Au
gusto - Bloco - PT; José Coimbra - PTB; José de
Abreu - PSDB; José Genoíno - Bloco - PT; José
Machado - Bloco - PT; José Pinotti - Bloco 
PMDB; Koyu lha - PSDB; Lamartine Posella - PPS;
Luciano Zica - Bloco - PT; Luiz Eduardo Gree
nhalgh - Bloco - PT; Luiz Gushiken - Bloco - PT;
Luiz Máximo - PSDB; Marcelo Barbieri - Bloco 
PMDB; Marta Suplicy - Bloco - PT; Maurício Najar
PFL; Nelson Marquezelli - PTB; Paulo Lima - PFL;
Pedro Yves - Bloco - PMDB; Ricardo Izar - PPB;
Robson Tuma - Bloco - PSL; Salvador Zimbaldi -



PORTARIA Nlt &0, DE 4 DE FEVEREIRO DE 1997

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições conforme o disposto no art.
61!, inciso li, do Decreto n2 88.066, de 26 de janeiro
de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n2 53.660.000143196, resolve:

Art. 12 Renovar, de acordo com o art. 33, § 32,

da Lei nl! 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez
anos, a partir de 23 de maio de 1986, a permissão
outorgada à Colatina Rádio Som Ltda., pela Portaria
nl! 142, de 21 de maio de 1986, publicada no Diário
Oficial da União, em 23 seguinte, para explorar,
sem· direito de exclusividade, serviço de· radiodifusão

Do Poder Executivo, nos seguintes termos:

MENSAGENS

11- LEITURA DA ATA
O SR. PHILEMON RODRIGUES, servindo como

2l! 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.

O Sr. Nilson Gibson, servindo como 12 Secretá
rio, procede à leitura do seguinte

111 - EXPEDIENTE
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Edison Andrino - Bloco - PMDB; Hugo Biehl - PPB; de Estado das Comunicações, o ato constante da Por-
João Pizzolatti - PPB; José Carlos Vieira - PFL; Ma- taria nll 50, de 4 de fevereiro de 1997, que renova a
rio Cavallazzi - PPB; Milton Mendes - Bloco - PT; permissão outorgada à Colatina Rádio Som Ltda.,para
Paulo Bomhausen - PFL; Paulo Gouvea - PFL; Se- explorar, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
rafim Venzon - Bloco - PDT; Valdir Colatto - Bloco diodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade
PMDB; Vanio dos Santos - Bloco - PT; de Colatina, Estado do Espírito Santo.

Rio Grande do Sul Brasília, 12 de abril de 1997.

Adão Pretto - Bloco - PT; Adroaldo Streck - Às Comissões:
PSDB; Airton Dipp - Bloco - PDT; Arlindo Vargas - Ciência e Tecnologia, Comunicação e
PTB; Augusto Nardes - PPB; Carlos Cardinal - Blo- Informática
co - PDT; Darcisio Perondi - Bloco - PMDB; Eliseu
Padinlha - Bloco _ PMDB; Enio Bacci _ Bloco _ Constituição e Justiça e de Redação

PDT; Esther Grossi - Bloco - PT; Ezidio Pinheiro - (art. s:~R~~4_97 _ Presidente
PSDB; Fetter Junior - PPB; Germano Rigotto - Blo-
co - PMDB; Ivo Mainardi _ Bloco PMDB; Jair Soares Exposição de Motivos n

ll
43/MC de 4 de feve-

_ PFL; Jarbas Lima - PPB; Julio Redecker _ PPB; reiro de 1997, do Senhor Ministro de Estado das Co-
Luiz Mainardi - Bloco - PT; Matheus SChmidt - Blo- municações
co - PDT; Miguel Rossetto - Bloco - PT; Nelson Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Marchezan - PSDB; Odacir Klein - Bloco - PMDB; Submeto a apreciação de Vossa Excelência a
Osvaldo Biolchi - PTB; Paulo Ritzel- Bloco - PMDB; inclusa Portaria n2 60, de 4 de fevereiro de 1997,
Renan Kurtz - Bk:>Co - PDT; Valdeci Oliveira - Bloco - pela qual renovei a permissão outorgada à Colatina
PT; Waldomiro FIOravante - Bloco - PT; Wilson Cigna- Rádio Som Ltda., pela Portaria n2 142, de 21 de maio
chi - Bloco - PMDB; Yeda Crusius - PSDB. de 1986, publicada em 23 seguinte, para explorar ser-

I - ABERTURA DA SESSÃO viço de radiodifusão sonora em freqüência modulada
na cidade de CoIatina, Estado do Espírito Santo.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - A lista de 2) Os órgãos competentes deste Ministério ma-
presença registra o comparecimento de 437 Senho- nifestaram-se sobre o pedido, considerando-o ins-
res Deputados. truído de acordo com a legislação aplicável, o que

Está aberta a sessão. me levou a deferir o requerimento de renovação.
Sob a proteção de Deus e em nome do povo

brasileiro iniciamos nossos trabalhos. 3) Esclareço que nos termos do § 3
2

do art.
223 da Constituição, o ato de renovação somente

O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da produzirá efeitos legais após deliberação do Con-
sessão anterior. gresso Nacional, para onde solicito seja encaminha-

do o referido ato, acompanhado do Processo Admi
nistrativo nl! 53.660.000143196, que lhe deu origem.

Respeitosamente, - Sérgio Motta, Ministro de
Estado das Comunicações.

Mensagem n2 376
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado

com o § 31! do art. 223, da Constituição Federal, sub
meto à apreciação de Vossas Excelências, acompa
nhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro



A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar

Brasília, 1º de abril de 1997.

Às Comissões:
Ciência e Tec. Comunicação e Infor

mática
Constituição e Justiça e de Redação

(Art. 54, RI), - Em 2-4-97 - Presidente.

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante da Portaria n2 50, de 4 de fevereiro de
1997, que renova a permissão outorgada à Colatina
Rádio Som Ltda., da cidade de Colatina, Estado do
Espírito Santo.

Atenciosamente, - Clóvis de Barros Carva
lho, Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Pre
sidência da República.

Mensagem n2 377
Senhores Membros do Congresso Nacional.
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado

com o § 32 do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto a apreciação de Vossas Excelências,
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato cons
tante da Portaria nº 61, de 4 de fevereiro de 1997,
que renova a permissão outorgada à Rádio Difusora
das Missões Ltda., para explorar, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de Palmeira das Mis
sões, Estado do Rio Grande do Sul.

Brasília, 12 de abri de 1997.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF
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sonora em freqüência modulada na cidade.de Colati- Exposição de Motivos n2 44IMC de 4 fevereiro
na, Estado do Espírito Santo. de 1997, do Senhor Ministro de Estado das Comuni-

Art. 22 A exploração do serviço, cuja outorga é cações.
renovada por esta Portaria, reger-se-á pelo Código Excelentíssirno Senhor Presidente da República.
Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e Submeto a apreciação de Vossa Excelência a
seus regulamentos. inclusa Portaria n2 61 de 4 de fevereiro de 1997,

Art. 32 Este ato somente produzirá efeitos le- pela qual renovei a permissão outorgada a Rádio Di-
gais após deliberação do Congresso Nacional nos fusora das Missões Ltda., para explorar serviço de
termos do § 32 do art. 223 da Constituição. radiodifusão sonora em freqüência modulada, na ci-

Art. 42 Esta Portaria entra em vigor na data de dade de Palmeira das Missões, Estado do Rio Grande
sua publicação. do Sul, pela Portaria nº 198, de 27 de outubro de 1983

Sérgio Motta. 2) Os órgãos competentes deste Ministério ma-
nifestaram-se sobre o pedido, considerando-o ins-

Aviso n2 439 - SUPARlC. Civil truído de acordo com a legislação aplicável, o que
me levou a deferir o requerimento de renovação.

3) Esclareço que, nos termos do § 3º do art.
223 da Constituição, o ato de renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Con
gresso Nacional, para onde solicito seja encaminha
do o referido ato, acompanhado do Processo Admi
nistrativo n2 53.790.000771/94, que lhe deu origem.

Respeitosamente. - Sérgio Motta, Ministro de
Estado das Comunicações.

PORTARIA Nli 61, DE 4 DE FEVEREIRO DE 1997.

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, conforme o disposto no art.
62, inciso 11, do Decreto n2 88.066, de 26 de janeiro
de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n2 53.790.000771/94, resolve.

Art. 12 Renovar, de acordo com o art. 33, § 32

da Lei n2 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez
anos, a apartir de 8 de maio de 1993, a permissão
outorgada à Rádio Difusora das Missões Ltda., pela
Portaria n2 198, de 27 de outubro de 1983, para ex
plorar, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão sonora em freqüência modulada, na cidade de
Palmeira das Missões, Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 22 A exploração do serviço de radiodifusão,
cuja outorgada é renovada por esta Portaria, reger
se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações,
leis subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 32 Este ato somente produzirá efeitos le
gais após deliberação do Congresso Nacional, nos
termos do § 3º do art. 223 da Constituição.

Art. 42 Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. Sérgio Motta.

Aviso n2 440 - SUPARlC. Civil

Em 1º de abril de 1997.



Abril de 1997 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 3 08443

Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF.

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretária Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante da Portaria nº 61, de 4 de fevereiro de
1997, que renova a permissão outorgada à Rádio Di
fusora das Missões Ltda., da cidade de Palmeira das
Missões, Estado do Rio Grande do Sul.

Atenciosamente. - Clovis de Barros Carva
lho, Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Pre
sidência da República.

Mensagem nº 378
Senhores Membros do Congresso Nacional.
De conformidade com o disposto no artigo 49,

inciso I, da Constituição Federal, submeto à elevada
consideração de Vossas Excelências, acompanhado
de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Es
tado das Relações Exteriores, o texto do Acordo de
Cooperação Científica e Tecnológica, celebrado en
tre o Govemo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República Italiana, em Roma, em 12 de
fevereiro de 1997.

Brasília, 1º de abril de 1997.

Às Comissões: '
Relações Exteriores e de Defesa Na

cional
Ciência e Tecnologia, Comunicação e

Informática
Constituição e Justiça e de Redação

(Art. 54, RI)
Em 2-4-97 - Presidente.

Exposição de Motivos nº 1081MRE, de 26 de
março de 1997, do Sr. Ministro de Estado das Rela
ções Exteriores

Excelentíssirno Senhor Presidente da República,
Elevo à consideração de Vossa Excelência o

Acordo de Cooperação Científica e Tecnológica en
tre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República Italiana, assinado no dia 12
de fevereiro do corrente, em Homa, Itália.

2. O referido documento visa a estabelecer
novos parâmetros para a cooperação oficial, que
incluam a participação de organismos governa
mentais e do setor privado em atividades de pes
quisa e desenvolvimento e de formação de recur
sos humanos.

3. Com vistas ao encaminhamento do Acordo
ao Poder Legislativo, submeto minuta de Mensagem
ao Congresso Nacional.

Respeitosamente, - Luiz Felipe Lampreia, Mi
nistro de Estado das Relações Exteriores.

Acordo de Cooperação Científica e Tecnológi
ca entre o Governo da Repúblicà Federativa do Bra
sil e o Govemo da República Italiana

O Governo da República Federativa do Brasil
e
O Governo da República Italiana
(doravante denominados "Partes Contratantes"),
Estimulados pelo desejo de fortalecer os tradi-

cionais laços de amizade e de intensificar a coopera
ção científica e tecnológica;

Cientes que tal cooperação é fonte de desen
volvimento econômico e social;

Considerando que em 17 de outubro de 1989,
foi assinado o Acordo-Quadro de Cooperação Eco
nômica, Industrial, Científico-Tecnológica, Técnica e
Cultural entre as Partes Contratantes;

Concordando em firmar Acordo específico de
Cooperação Científica e Tecnológica que possa tor
nar mais eficaz a colaboração neste setor;

Considerando que, no curso da ratificação do
presente Acordo, a cooperação científica e tecnoló
gica continuará a ser regulada pelos Artigos XII a
XVII do mencionado Acordo-Quadro e pelos Proto
colos de Entendimento estabelecidos com base na
quele instrumento,

Acordam o seguinte:

Artigo 1

1) As Partes Contratantes fomentarão a coope
ração nos domínios da pesquisa científica e do de
senvolvimento tecnológico.

2) As atividades acima mencionadas poderão
ser executadas por universidades, centros de pes
quisa, instituições e empresas públicas e privadas
(notadamente as de pequeno e médio porte) de
acordo com a legislação vigente em cada país.

Artigo 2

A cooperação poderá incluir particularmente as
atividades abaixo mencionadas:

a) realização de projetos conjuntos de
pesquisa e de desenvolvimento tecnológico;

b) intercâmbio, formação e treinamento
de pessoal científico, tecnológico e técnico;

c) ampliação dos entendimentos, pro
gramas e projetos em andamento entre insti
tuições dos dois países, atuantes especifica
mente na área das ciências de base e apli
cadas;
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d) organização de congressos, con
venções, seminários, workshops na Repúbli
ca Federativa do Brasil e na República Italia
na, entre pesquisadores dos dois países;

e) intercâmbio de informações científi
cas e tecnológicas;

f) utilização de instalações e equipa
mentos científicos e técnicos de ambos os
países.

Artigo 3

As questões relativas ao direito de propriedade
intelectual serão definidas no âmbito dos programas
e projetos negociados entre as Partes Contratantes,
em conformidade com a legislação de cada país e
com os instrumentos internacionais de que ambas
são signatárias.

Artigo 4

1) Para melhor utilização dos recursos financei
ros, humanos e tecnológicos envolvidos na coopera
ção, as Partes Contratantes poderão considerar a
participação de outros parceiros em seus projetos
conjuntos e, quanto possível, a inclusão de projetos
bilaterais em programas multilaterais, com especial
ênfase naqueles do Mercosul e da União Européia.

2) A Parte italiana promoverá a inclusão de
projetos de instituições e empresas brasileiras em
programas científicos e tecnológicos em âmbito mul
tilateral, em particular no programa INCO de coope
ração internacional da Comissão Européia e outras
organizações européias atuantes no campo da pes
quisa científica e tecnológica.

3) A Parte brasileira promoverá a inclusão de
projetos de instituições e empresas italianas em pro
gramas científicos e tecnológicos em âmbito multila
teral, em particular em programas de cooperação do
Mercosul e de outras organizações regionais atuan
tes no campo da pesquisa científica e tecnológica.

ArtigoS

1) Com a finalidade de implementar o presente
Acordo e de verificar o andamento de sua aplicação,
as Partes Contratantes instituirão uma Comissão
mista Permanente no âmbito do presente Acordo,
que funcionará por intermédio de dois Secretários
Executivos, indicados por cada uma das Partes Con
tratantes para esse fim, e será co-presidida em suas
reuniões plenárias pelos representantes dos Ministé
rio das Relações Exteriores dos dois países.

2) Os dois Secretários Executivos poderão,
caso necessário, encontrar-se para examinar proble
mas ligados ao presente Acordo e para trocar infor-

mações sobre o andamento dos programas, projetos
e iniciativas de interesse recíproco.

3) A Comissão Mista Permanente terá a incum
bência de:

a) criar as condições mais favoráveis
para a cooperação científica e tecnológica;

b) estabelecer prioridades para a coo
peração técnico-científica;

c) avaliar o estado e as perspectivas
científicas e tecnológicas e elaborar reco
mendações para o aperfeiçoamento dos me
canismos de cooperação.

4) A Comissão Permanente reunir-se-á alterna
damente na República Federativa ao Brasil e na Re
pública Italiana, em datas a serem acordadas pelos
canais diplomáticos.

5) A Comissão Mista Permanente poderá insti
tuir, se necessário, Grupos de Trabalho temporários
para determinados setores da cooperação científica
e tecnológica, além de convidar especialistas para
estudar e examinar problemáticas concretas e para
elaborar recomendações a respeito.

Artigo 6

As Partes Contratantes manifestam seu inte
resse em estabelecer cooperação interuniversitária
mediante o apoio à criação de mecanismos para es
timular o intercâmbio de seus nacionais, pesquisado
res, técnicos e profissionais, com vistas a facilitar o
acesso a instituições acadêmicas e de pesquisa
científica, bem como a cursos de especialização e
de aperfeiçoamento definidos por meio de Ajustes
Complementares ~specíficos, amparados pelo pre
sente Acordo.

Artigo 7

As disposições do presente Acordo não preju
dicarão os direitos e os compromissos das Partes
Contratantes decorrentes de Acordos e Convenções
internacionais dos quais são signatárias.

Artigo 8

As controvérsias relativas à aplicação ou à in
terpretação do presente Acordo serão resolvidas
pela via de negociação entre as Partes Contratantes.

Artigo 9

1) Cada Parte Contratante notificará a outra do
cumprimento das respectivas formalidades legais in
ternas necessárias à aprovação do presente Acordo,
o qual entrará em vigor na data do recebimento da
segunda dessas notificações.
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Brasília, 24 de março de 1997

Brasília, 25 de março de 1997
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

INÁCIO ARRUDA do Partido Comunista do Brasil 
PCdoB passa a integrar, na qualidade de SUPLEN
TE, a Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias, em vaga existente.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência
protestos de estima e consideração. - Deputado
Geddel Vieira Lima, Líder do Bloco
PMDB/PSD/PSL

Defiro.
Em 2-4-97. - Michel Temer, Presidente.

OF.lGAB./IINº 247

OF.lGAB.lIINº 246

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência pro
testos de estima e consideração. - Deputado Ged
dei Vieira Lima, Líder do Bloco PMDB/PSD/PSL

Defiro.
Em 2-4-97. - Michel Temer, Presidente.

Do Senhor Deputado Aécio Neves, Líder do
PSDB, nos seguintes termos:

OF.PSDB/lINº 1.022/97

Brasília, 25 de março de 1997
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

WAGNER ROSSI passa a integrar, na qualidade
de SUPLENTE, a Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática, em vaga existen
te.

Brasília, 2 de abril de 1997

Do Senhor Deputado Michel Temer, Presi
dente da Câmara dos Deputados, nos seguintes
termos:

SGM/P nº 229

Excelentíssimo Senhor
Deputado Jovair Arantes
Gabinete 504 - Anexo IV

2) O presente Acordo terá uma duração de 5 Nesta
(cinco) anos e será prorrogado automaticamente por Senhor Deputado,
iguais períodos, a menos que uma das Partes Con- Faço retomar às mãos do eminente colega a
tratantes manifeste por Nota diplomática sua decisão Proposta de Emenda à Constituição, de autoria de
de não renová-lo, com uma antecedência de 6 (seis) Vossa Excelência, que "Dá nova redação ao § 3º do
meses da data de sua expiração. art. 14 da Constituição Federal, acrescentando o in-

3) O presente Acordo poderá ser alterado, por ciso VII e alterando a redação do inciso VI", por não
troca de Notas diplomáticas, mediante entendimento conter número mínimo de assinaturas indicado no in-
entre as Partes Contratantes, entrando a alteração ciso I, artigo 201, do Regimento Interno.
em vigor de acordo com o parágrafo I deste Artigo. No caso de complementação do número das

4) A denúncia do presente Acordo não afetará assinaturas, a proposta deverá ser reapresentada di-
o desenvolvimento de programas e projetos em exe- retamente em sessão plenária.
cução dele decorrentes, salvo se as Partes Contra- Aproveito a oportunidade para renovar mani-
tantes convierem diversamente. festação de apreço. - Michel Temer, Presidente.

Feito em Roma, em 12 de fevereiro de 1997, Do Deputado Geddel Vieira Lima, Líder do
em dois exemplares originais, nos idiomas português Bloco Parlamentar PMDB/PSD/PSL, nos seguin-
e italiano, sendo ambos os textos igualmente autên- tes termos:
ticos.

Pelo Governo da república Federativa do Brasil
- Luiz Felipe lampreia, Ministro de Estado das Re
lações Exteriores

Pelo Govemo da República Italiana - Patricia
Troia, Senadora, Subsecretária de Negócios Estran
geiros

Aviso nº 441-SUPAR/C.Civil.

Brasília, 1º de abril de 1997

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República re
lativa ao texto do Acordo de Cooperação Científica e
Tecnológica, celebrado entre o Governo da Repúbli
ca Federativa do Brasil e o Governo da República
Italiana.

Atenciosamente, - Clóvis de Barros Carva
lho, Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Pre
sidência da República.

OFíCIOS
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Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência, nos termos regi

mentais, o Deputado Nelson Otoch, como membro
titular, para integrar a Comissão Especial destina
da a apreciar a Proposta de Emenda à Constitui
ção nº 96/92, do Deputado Hélio Bicudo e Outros,
que "introduz modificações a estrutura do Poder
Judiciário".

Atenciosamente, - Deputado ·Aécio Neves, Lí
der do PSDB.

Defiro.
Em 2-4-97. - Michel Temer, Presidente.

OF.PSDBIIINº 1.024/97

Brasília, 24 de março de 1997
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência, nos termos regi

mentais, o Deputado WILSON BRAGA, como mem
bro suplente, para integrar a Comissão Especial des
tinada a apreciar a Proposta de Emenda à Constitui
ção nº 96/92, do Deputado Hélio Bicudo e Outros,
que "introduz modificações na estrutura do Poder
Judiciário".

Atenciosamente, - Deputado Aécio Neves, Lí
der do PSDB.

Defiro.
Em 2-4-97. - Michel Temer, Presidente.

Do Sr. Deputado José Machado, Líder do
Bloco Parlamentar PTIPDTIPCdoB, nos seguin
tes termos:

Ofício nº 012/97

Brasília, 19 de março de 1997
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelên

cia para indicar o Deputado Luciano ZlCa (PT) para
integrar, como Suplente a Comissão de Fiscalização
Financeira e Controle. Em conseqüência, o referido
deputado deixa de ser suplente na Comissão de Via
ção e Transportes.

Ao ensejo reitero a Vossa Excelência protestos
de estima e consideração. - Deputado José Macha
do, Líder do Bloco PTIPDT/PCdoB.

Defiro.
Em 2-4-97. - Michel Temer, Presidente.

Ofício nº 019/97

Brasília, 25 de março de 1997
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelên

cia para indicar o Deputado DÉRCIO KNOP (PDT) _

para integrar, como suplente, as Comissões de Agri
cultura e Política Rural e Minas e Energia.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protes
tos de consideração e apreço. - Deputado José Ma
chado, Líder do Bloco PT/PDTIPCdoB.

Defiro.
Em 2-4-97. - Michel Temer, Presidente.

Ofício nº 021/97

Brasília, 31 de março de 1997
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelên

cia para informar que o Deputado Inácio Arruda
(PCdoB/CE) deixa de ser suplente na Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público a pedi
do do próprio Deputado.

Ao ensejo reitero a Vossa Excelência protestos
de consideração eapreço.- Deputado José Macha
do, Líder do Bloco/PT/PDT/PCdoB.

Defiro.
Em, 2-4-97. - Michel Temer, Presi

dente.
Do Sr. Deputado Odelmo Leão, Líder do

PPB, nos seguintes termos:

Ofício nº 379/97

Brasília, 19 de março de 1997
Senhor Presidente,
Em aditamento aos Ofícios nºs 356/97 e

366197, tenho a honra de indicar a Vossa Excelência
pelo Partido Progressista Brasileiro - PPB, os Depu
tados ERALDO TRINDADE, como titular para inte
grar a Comissão Técnica de Trabalho, Administra
ção e Serviço Público, bem como o Deputado CU
NHA LIMA, como suplente, em substituição ao De
putado PAUDERNEY AVELlNO na Comissão Técni
ca de Economia, Indústria e Comércio.

Atenciosamente, - Deputado Odelmo Leão,
Líder do PPB.

Defiro.
Em 2-4-97. - Michel Temer, Presidente.

Ofício n2 0380/97

Brasília, 19 de março de 1997
Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelên

cia pelo Partido Progressista Brasileiro - PPB os
Deputados AUGUSTO FARIAS e BONIFÁCIO
DE ANDRADA como titulares, em substituição
aos Deputados WAGNER SALUSTIANO e WE
L1NTON FAGUNDES, para integrar~m a Comis
são Especial destinada a "proferir parecer sobre
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o Projeto de Lei nº 5.430, de 1990, do Senado Fede
ral, que ·altera, atualiza e consolida a legislação so
bredireitosautoraisedáoutrasprovidências·.

Atenciosamente, - Deputado Odelmo Leão,
Uderdo PPB.

Defiro.
Em 2-4-97. - Michel Temer, Presidente.

INDICAÇÃO N2 840, DE 1997
(Da Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Am

biente e Minorias)

Sugere ao Ministério do Meio Am
biente, dos Recursos Hídricos e da Ama
zônia Legal, através do Instituto Brasilei
ro de Meio Ambiente e dos Recursos Na
turais Renováveis - IBAMA, que, em con
junto com o Ministério da Justiça, através
da Fundação Nacional do [ndio - FUNAI,
tome as medidas necessárias à proteção
das nascentes do rio Xingu e de seus for
madores.

Excelentíssimo Senhor Ministro do Meio Am
biente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal:

A Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias recebeu, para análise, através
do EXº Sr. Presidente desta Casa, Deputado Luís
EDUARDO, ofício do MM. Juiz Federal da 3l! Vara
da Justiça Federal da Sessão Judiciário do Mato
Grosso do Sul, a mim distribuído, contendo informa
ções referentes à ação de Reintegração de Posse nº
96.356-3, onde se reportam invasão de fazenda de
propriedade de AJC Agropecuária Ltda. por silvíco
las e os conflitos correlatos existentes na região,
pertinentes à destinação de terras da área, onde se
ressalta, inclusive, a possibilidade de ali ser construí
do pelos índios empreendimento hoteleiro destinado
a ecoturismo.

Da análise da documentação encaminhada,
desponta a necessidade de uma política adequada e
eficaz dos recursos naturais existentes na região,
que seja respeitada tanto pelos agricultores como
pelos silvícolas, de forma a que sejam minimizados
os conflitos e garantida a destinação adequada dos
recursos naturais da região, que são patrimônio pú
blico e devem ser conservados para as presentes e
futuras gerações, como, aliás, preceitua o art. 225
da Constituição Federal.

Esta, seguramente, a forma de se evitar que a
problemática da região venha a se converter em de
licado barril de pólvora.

Neste sentido, imprescindível é que ações edu
cativas sejam urgentemente desenvolvidas junto às
populações da região, assim como efetivada a ne
cessária aplicação das normas legais vigentes, atra
vés de fiscalização à qual sejam as ações educati
vas acopladas, o que deveria ser feito conjuntamen
te pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA e pela Fun
dação Nacional do índio - FUNAI, órgãos executivos
que têm a competência necessária a essas ativida-
des. .

Desta forma, é encaminhada a presente Indica
ção, sugerindo a V. EXª que determine ao Instituto
Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Natu
rais Renováveis - IBAMA, que, em conjunto com a
Fundação Nacional do índio - FUNAI, elabore e exe
cute projeto de ação educativo-fiscalizatória dos re
cursos hídricos pertinentes à bacia do rio Xingu e de
seus formadores, em especial no que tange à pre
servação de suas nascentes e cabeceiras.

Sala das Sessões, 19 de março de 1997. 
Deputado Ricardo Izar, Presidente.

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 1º-4-97. - Presidente.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Ivan Valente)

Requer o envio de Indicação refe
rente as medidas de proteção e conserva
ção das nascentes do rio Xingu e de seus
formadores ao Ministério da Justiça.

Senhor Presidente:
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1º do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Ex!! seja encaminhada ao Poder Executivo a Indi
cação em anexo, de idêntico teor à aquela a ser en
viada ao Ministério do Meio Ambiente e da Amazô
nia Legal, sugerindo sejam adotadas, de forma inte
grada, pela Fundação Nacional do índio - FUNAI e
pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Re
cursos Naturais Renováveis - IBAMA, as medidas
necessárias para a preservação das nascentes do
rio Xingu e de seus formadores, tanto de caráter
educativo como fiscalizatório.

Sala das Sessões, 28 de janeiro de 1997. 
Deputado Ivan Valente.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - A Mesa
vai permitir ao Srs. Parlamentares que queiram dar
como lido seu pronunciamento que o façam breve
mente. Infelizmente, a Mesa está recebendo muita
reclamação dos Parlamentares regularmente inscri-



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

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr.ªs e Srs.
Deputados, a reforma agrária no Brasil é como cer
tos vícios, que quanto mais alimentados mais se
mostram insaciáveis. É um verdadeiro sorvedouro
de dinheiro público.

Como se não bastasse tudo quanto é canaliza
do dos contribuintes para os sem-terra através do
Ministério de Política Fundiária e do Programa Co
munidade Solidária, agora também os Ministérios da
Saúde, da Educação, dos Transportes, do Planeja
mento e do Trabalho terão que aplicar na reforma
agrária.

Trata-se evidentemente de uma tentativa de re
verter o processo de fracasso dos assentamentos
por todo o País, os quais têm feito da reforma agrá
ria o maior fiasco de todos os tempos.

Fiasco este previsto pelo próprio Presidente
Fernando Henrique. Numa das mais importantes en
trevistas que concedeu durante a campanha presi
dencial, declarou ele: -Reforma agrária no Brasil é
uma questão social. O Brasil não tem falta de ali
mentos, tem uma enorme capacidade de produzi-los
e uma agricultura que responde bem ao desafio.
Não é por esses motivos, portanto, que temos que
fazer reforma agrária. Temos que fazer reforma
agrária porque tem gente sem terra-. (Correio Bra
ziliens8,7-8-94.)

Ora, se ficar provado que os assentamentos
não resolvem o problema dos sem-terra, a reforma
agrária carece inteiramente de justificativa.

Antecipando essa conclusão, o Presidente Fer
nando Henrique, quando ainda Senador, de alguma
forma previra o que hoje se verifica.

Num debate no Senado Federal, no dia 2 de
dezembro de 1986, quando ali compareceu o Sr.
Dante de Oliveira, à época Ministro da Reforma
Agrária, o então Senador Fernando Henrique inter
pelou-o a cerca dos recursos existentes para os as
sentamentos. Ele temia de que -a eventual não con
secução dessas metas forneça um argumento forte
àqueles que, por outras razões, querem criticar o
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tos, que estão sendo prejudicados. Conforme diálo- projeto de reforma agrária-, e que -se possam utili-
go estabelecido na Mesa, vamos dar um prazo de zar, mais tarde, estatísticas que não nos sejam favo-
dez minutos para esse fim. Depois desse tempo, os ráveis".
Parlamentares que quiserem dar por lido seu pro- O Sr. Dante de Oliveira respondeu: -Eu vejo o
nunciamento o entregarão à Mesa, que o encami- grande perigo para a reforma agrária: de aqui a três
nhará à devida publicação. ou quatro anos os programas de reforma agrária ser-

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - Passa-se ao virem como exemplo daquilo que não deve ser feito-.
IV - PEQUENO EXPEDIENTE (Diário do Congresso Nacional, seção 11, 2-12-86,

p.4.516.)
É exatamente, Sr. Presidente, o que vem ocor

rendo quase onze anos depois.
Porém, nada faz crer que esse objetivo seja al

cançado com mais dinheiro, dado o caráter profun
damente antinatural da reforma agrária socialista e
anticristã.

Diz um sábio provérbio francês: Chassez le
naturel, iI reviendra au galop. Numa tradução livre,
poderíamos dizer: afrontai aquilo que está na ordem
natural das coisas, e a natureza se vingará. É o que
vimos na União Soviética, é o que vemos em Cuba...
e na Reforma agrária brasileira.

Comenta um vespertino paulista que -é contra
ditória e de difícil compreensão a decisão do presi
dente FHC de determinar que vários ministérios des
tinem parte de seus escassos recursos para obras
em benefício das famílias assentadas-.

Essa ajuda já é dada há muito tempo: além da
terra, R$840 a cada família no momento do assenta
mento, para comprar cesta básica e iniciar a produ
ção de subsistência; mais R$2 mil para construir
casa em regime de mutirão; outros R$7,5 mil para
plantar e, a cada ano, mais R$1 mil. Além de assis
tência técnica permanente da Embrapa e programa
de construção e conservação de estradas internas.
Tudo isso somado, mais o custo dos lotes, faz com
que cada assentamento custe pelo menos R$40 mil.

-É incompreensível- - diz o citado vespertino -
-que, com uma ajuda desse vulto, o Governo ainda
se disponha a desviar recursos das áreas de saúde,
educação e transportes para reforçar a assistência
aos assentados-.

Delenda reforma agrária! É preciso acabar com
esta reforma agrária antes que ela acabe com os
nossos recursos públicos!

Sr. Presidente, gostaria que V. Ex.' determi
nasse que o meu discurso fosse publicado nos órgã
os competentes da Casa.

Aproveito a oportunidade para comunicar aos
Srs. Deputados que contamos com a presença na
Casa do Dr. Guilherme Eustáquio, engenheiro arqui
teto da Fundação Cristiano Varella, de minha cidade,
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e de seu engenheiro executivo, Dr. Pedro Paulo Ro- balho. No dia 6 de janeiro passado, o Cel. Antonio
drigues de Souza. Menezes causou surpresa ao assumir o Comando

O SR. IVO MAINARDI (Bloco/PMDB - RS. da Polícia Militar e, na solenidade de posse, fez
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, questão de deixar claro que o m~ior desafio de seu
Sr's e Srs. Deputados, o sigilo bancário, criado pela Comando é melhorar a relação do PM com a socie-
Lei n2 4.595, de dezembro de 1964, tencionava evi- dade. Disse o Comandante Menezes: "Não pode-
tar um dos abusos cometidos pelo governo ditatorial mos mais ter a visão reacionária e ultrapassada de
contra os cidadãos, quando residências eram invadi- considerar todo pobre como suspeito de um delito. O
das, correspondências eram violadas, dados pes- policial é um servidor público, tem de entender que o
soais eram adulterados, numa total invasão e des- cidadão é um cliente e deve ser tratado com respeito
respeito à privacidade e à vida das pessoas. e dignidade".

Hoje, os tempos são outros. A ditadura provém Sr. Presidente, para o Cel. Menezes, fazer com
das quadrilhas de traficantes de drogas, de armas, que as regras dos direitos humanos funcionem den-
de sonegadores de impostos e de corruptos e cor- tro da Polícia Militar é essencial. Soldados necessi-
ruptores, que violentam a sociedade brasileira na tam ser tratados com respeito. Se eles recebem tra-
medida em que roubam os recursos públicos oriun- tamento violento e autoritário, vão reproduzir esses
dos dos impostos pagos pelos cidadãos, impedindo comportamentos com os civis nas ruas. O Cel. Me-
o Governo de investir em obras, serviços e progra- nezes baixou normas exigindo que cada PM leia os
mas sociais. direitos do cidadão, previstos na Constituição, para

Várias Comissões Parlamentares de Inquérito cada pessoa que receber voz de prisão. O PM tem
já instaladas neste Poder Legislativo, como a CPI um cartão plastificado com esses direitos constitu-
dos Anões do Orçamento, a CPI do Governo Collor cionais e lê sempre que dá ordem de prisão ao infra-
e a atual CPI dos Precatórios, demonstram que o si- tor da lei. A Constituição obriga cada policial a fazer
gilo bancário transformou-se na maior e mais impor- isso, e, infelizmente, eles não cumprem essa deter-
tante defesa dos bandidos e contraventores. minação legal.

Especialistas em "lavagem" de dinheiro sujo, Sr. Presidente, o policial não é diferente de ne-
proveniente da corrupção, da sonegação ou do nar- nhum servidor público. Não está fazendo nenhum fa-
cotráfico, privilegiam-se do sigilo bancário, que não vor ao proteger um cidadão. Ele é pago para isso.
mais serve aos cidadãos, e sim a esses malfeitores. Diz o Cel. Menezes: "O Policial Militar deve

O bem-estar e a segurança da sociedade bra- proteger a sociedade, não o Estado. É preciso se Ii-,
sileira, e do Estado, estão a exigir a revogação desta bertar dessa postura para deixar de violar os direitos
arma dos militantes. Os ocupantes de cargos públi- humanos".
cos têm o dever moral de abrirem suas contas ban- Sr. Presidente, dois relatórios anuais avaliam o
cárias à Nação. grau de respeito aos direitos humanos no mundo. Os

Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, o Sena- documentos são divulgados por organismos bem di-
dor Pedro Simon apresentou o PLC n2 82196, já ferentes - um da Human Rights Watch, uma das
aprovado pelo Senado e ora em tramitação nesta maiores organizações nã<r.-· governamentais do
Câmara. Tal projeto estabelece a abertura das con- mundo, e o outro do Departamento de Estado dos
tas bancárias de todos os ocupantes de cargos pú- Estados Unidos - mas estavam se referindo ao Bra-
blicos: juízes, Ministros, Deputados, Senadores, Go- sil de forma idêntica: citando-o como um dos países
vemadores, Prefeitos, Presidente da República. O cujas forças policiais continuam descumprindo siste-
nobre Deputado Manoel Castro foi designado Rela- maticamente as regras dos direitos humanos.
tor de tal projeto. Sr. Presidente, ambos os relatórios, no entan-

Há que se dar regime de urgência para tal rna- to, reconhecem que essa situação começa a inco-
téria, até para impedir que o corporativismo prejudi- modar os brasileiros.
que os trabalhos da CPI dos Precatórios, como pa- Em Pernambuco, no Governo Miguel Arraes,
rece estar a acontecer. as autoridades policiais procUl;.am, desde o final de

Era o que tinha a dizer. 1996, dar os primeiros passos para modificar esse
O SR. NILSON GIBSON (PSB - PE. Pronun- quadro. Apesar disso, nem o Secretário de Seguran-

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. ça Púbica, Bel. Antônio Moraes, nem o Comandante
Deputados, a Polícia Militar de Pernambuco, no Go- da Polícia Militar de Pernambuco, Cel. Antonio Me-
vemo de Miguel Arraes, adota nova filosofia de tra- nezes, têm dúvidas: o esforço vai ser grande e o tra-
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balho de conscientização e mudança da mentalidade Falando sua linguagem de agrônomo, homem
exigirá tempo e esforço. Na verdade, as cúpulas das que amou a terra e os campos, podemos dizer que
duas Polícias do Governo Miguel Arraes têm compro- Marinho deixou uma grande leva de amigos e admi-
misso com a defesa dos direitos humanos. O problema radores. A legião de pessoas que compareceu ao
é que essa visão ainda não chegou à base de nenhu- seu velório e ao sepultamento - a maioria movida
ma delas, muito embora na Polícia Militar de Pemam- apenas pela notícia transmitida verbalmente, pois
buco as coisas corram muito bem com a nova filosofia não houve tempo para uma comunicação mais am-
de trabalho adotada pelo Cel. Menezes. pia pela imprensa - deu uma dimensão do tamanho

Sr. Presidente, os policiais acham que o signifi- de sua aceitação, do trânsito que desfrutava nos di-
cado da expressão direitos humanos é defender cri- versos setores de atividade em que atuou.
minosos. A verdade é que a maioria dos policiais Lá estavam os irrigantes do Perímetro de Pa-
que atuam hoje assimilou essa idéia ultrapassada. O raipaba, que ajudou a implantar e onde trabalhou por
trabalho do Cel. Menezes é demonstrar que está er- vários anos, repassando àquela gente simples os
rado. Que a instituição Polícia Militar é para proteger conhecimentos que detinha com9 elSpecializado em
os direitos humanos, e não para desrespeitá-los. As irrigação. Lá estavam tambem" seus colegas do
polícias herdaram uma concepção bem diferente da- DNOCS, sua oficina de trabalho onde ocupou vários
quela que deveria existir, e a formação do policial cargos, desde a Chefia de Gabinete até a Diretoria
até a década de 80 o afastava da sociedade, ao in- de Administração, tratando a todos com presteza e
vés de aproximá-lo e conscientizá-lo da importância pragmatismo. Também o homenagearam com a pre-
de protegê-Ia. O policial foi ensinado a proteger o sença os ambientalistas que lutam pela preservação
Estado, o que foi o maior erro do regime militar. Ele da belíssima praia de Alagoinha, de cuja associação
deve proteger a sociedade, não o Estado. E vai pre- ele era o Presidente.
cisar se libertar dessa postura para deixar de violar Os companheiros do CREA, do qual era Con-
os direitos humanos. selheiro, e os ex-colegas da Secretaria da Agricultu-

Sr. Presidente, dessa tribuna parabenizo o Cel. ra do Estado do Ceará, onde também exerceu fun-
Antonio Menezes pelo excelente trabalho que inicia ções relevantes, foram dar-lhe igualmente o último
no Comando da Polícia Militar do Est~o de Per- adeus. A esse contingente afetivo reuniram-se tam-
nambuco, no Governo Miguel Arraes. É nosso esco- bém políticos de Paraipaba, autoridades do Governo
po formular a S. S!! os augúrios de perenes felicida- do Estado, pois Marinho era ligado ao PSDB, no
des, aliados aos votos de pleno êxito no desempe- qual coordenava o Conselho de Desenvolvimento
nho da importante função, inclusive implantando au- Sustentável, órgão da maior importância na susten-
las de direitos humanos no curso obrigatório da Polí- tação e implementação das experiências de gestão
cia Militar de Pernambuco. A cadeira de Direitos Hu- participativa do Governo do Ceará.
manos no curso de formação de policiais militares foi Exuberante,.a grande dimensão de Marinho de
uma recomendação do Governador Miguel Arraes. Vasconcelos não se revelou somente no seu lado
Apesar disso, ainda não é obrigatório no currículo profissional, que o credenciava como um dos melho-
das forças policiais no País. A idéia da criação de res quadros do Ceará. Destacava-se, sobretudo, sua
Comissões de Direitos Humanos nos quartéis é uma alma grande e dócil, incapaz dos extremos. Nunca
das melhores iniciativas já tomadas no Estado de se abatia diante das adversidades, estava sempre
Pernambuco para conter a violência policial. bem humorado e espirituoso, com seu jeitão serta-

Sr. Presidente, as mudanças do pensamento nejo.
das cúpulas das Polícias no Estado de Pernambuco Srs. Deputados, o Ceará, que tem, neste mo-
já podem ser vistas historicamente. Desde 1988, te- mento, a agricultura irrigada corno grande eixo para
mos notado alterações graduais na maneira de agir o seu desenvolvimento, perde, prematuramente, um
das Polícias. Dá para notar a diferença. grande valor profissional, que, tenho certeza, pode-

Era o que tinha a dizer. ria ainda muito contribuir para a implantação e con-
O SR. FIRMO DE CASTRO (PSDB - CE. Pro- solidação das iniciativas vinculadas às atividades Ii-

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~s e gadas á irrigação.
Srs. Deputados, gostaria de comunicar, com pesar, Era o que tinha a dizer.
o falecimento do Dr. Manuel Marinho de Vasconce- O SR. CHICO VIGILANTE (Bloco/PT - DF.
los, destacado funcionário do DNOCS, no dia 13 de Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, protesto,
março de 1997. de maneira veemente, contra desrespeitosa atitude
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do Sr. Presidente da República, interferindo indevi- também, manipular-lhe o entendimento à custa da
damente no Poder Legislativo. É inaceitável que S. complexidade que a caracteriza. Negar a violência
EXª tente colocar esta Casa de joelhos, ameaçando- como efeito da miséria'é ignorar o óbvio, distorcer a
nos com a demissão de 50 mil servidores públicos verdade dos fatos. Concordemos com que não seja
caso o Parlamento não vote a reforma administrati- efeito apenas da miséria, pois que se deve às vezes
va. Se não demitiram os 50 mil servidores contrata- ao surto psicótico, à deformação moral, à histeria
dos ilegalmente, demonstrando que não têm capaci- das massas. São esses, porém, registros esporádi-
dade administrativa, que não venham agora chanta- cos, a exceção que comprova a regra. Meu testemu-
gear esta Casa com essa história. nho, Sr. Presidente, Srs. Deputados, é o de que não

Repudio essa atitude do Presidente Fernando conheço ninguém que agrida por prazer, mate por
Henrique Cardoso e declaro que votarei contra a re- esporte, roube por diletantismo. À exceção dos ca-
forma administrativa tantas vezes quantas aparecer sos patológicos, quem assim procede o faz por igno-
nesta Casa. rância, por desespero, por falta de horizontes, por

O SR. CLÁUDIO CHAVES (PFL - AM. Pro- ausência de perspectivas, como resposta a um siste-
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e ma injusto e desumano que humilha e que ofende,
Srs. Deputados, através deste pronunciamento, que- que marginaliza e que ultraja.
ro levar às autoridades competentes, em especial as O pior é que a institucionalização da violência
da Pasta da Agricultura, a apreensão da Federação acaba por subestimar a vida, por banalizar a morte.
da Agricultura do Amazonas quanto ao comprometi- Tantos são os episódios diários de agressão e de
mento da produção agropecuária no Estado do afronta que as pessoas acabam por vê-los como na-
Amazonas em decorrência das enchentes por que turais, por aceitá-los como sem remédio. Nascidos
passa a região amazônica. nesse meio, crianças e jovens adaptam-se à violên-

É imperioso que providências, corno, por exemplo, cia com facilidade, e não apenas com ela convivem,
o fornecimento de vacinas contra doenças bovinas, en- mas - o que é muito pior - passam a praticá-Ia.
tre outras medidas, por parte do Governo Federal, ve- Quem já presenciou dezenas de crimes põe-se a um
nham em tempo somar-se às medidas já adotadas pelo passo de cometê-los também e por isso se arma,
Governador do Amazonas, Arnazonino Mendes. empunha um revólver sob o argumento da defesa

Gostaria também de solicitar que esse pronun- quando, no íntimo, inconscientemente, prepara-se
ciamento merecesse o devido registro nos periódi- para revidar, para atirar, para matar.
cos da Câmara e divulgação em A Voz do Brasil. Contam-se aos milhões, nos grandes centros

O SR. MOISÉS BENNESBY (PSDB - RO. brasileiros, as armas em poder de elementos sem a
Pronuncia o seguinte discurso.) Sr. Presidente, srªs menor condição psicológica e emocional de possuí-
e Srs. Deputados, ao problema da explosão demo- las. Em vez de cidadãos prontos para defender a
gráfica nos grandes centros urbanos, do desempre- vida, circulam como assassinos em potencial, causa-
go, da luta por um teto para morar e das enormes fi- dores de verdadeiras tragédias em casa ou nas
las à entrada dos hospitais públicos soma-se, no ruas, transformando discussões em briga, suspeitas
Brasil, o pesadelo da violência, o temor da insegu- em convicções, pequenos erros em insultos imper-
rança, a angústia do desamparo - o medo de mor- doáveis que, à força do descontrole e do ódio, justifi-
;-er, enfim. Vetores que se cruzam em um ponto - a cam a morte de quem os perpetrou. Nesse aspecto,
degradação da sociedade brasileira - e que têm por o Poder Público não se pode dizer inocente, ao en-
origem comum a extensa faixa de pobreza que atra- tender o porte ilegal de arma como simples contra-
vessa o nosso povo. Do esquecimento a que foi rele- venção penal. Sem as balas no tambor, o porte se
gado o homem do campo é que resulta a emigração atenua em mero MtransporteM, e rapidamente quem
rural: na ilusão de que a cidade grande lhes dará deveria desarmar-se recupera o poder de fogo, ago-
abrigo e dinheiro, milhões de trabalhadores se per- ra mais feliz e arrogante porque desmoralizou a lei e
dem nas ruas das metrópoles, onde não terão mora- enganou a Polícia.
dia, nem emprego, nem saúde, nem escola. Perfaz- Daí a importância de definir como crime o porte
se, aí, o caldo de cultura em que prospera a violên- ilegal de arma. Impõe-se-nos, como representante
cia, a revolta, o rancor, o desrespeito pela proprieda- do povo, concorrer para que vivamos não em lugare-
de e pela integridade alheias. jos do Velho Oeste, onde sobrevivia quem atirava

Lógico que não podemos reduzir matéria de tal primeiro, mas em cidades tranqüilas, seguras e aco-
dimensão a termos tão simples. Mas não podemos, Ihedoras, onde prevaleçam a paz e a concórdia com
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que sonhamos. Desarmemo-nos todos, portanto, na
certeza de que, pela violência, o homem retrocede à
barbárie pré-histórica, de que partimos para a civili
zação. Assim, como povo consciente e esclarecido,
havemos de deixar aos que nos sucederem a heran
ça de um Brasil melhor, mais digno, mais justo e
mais feliz.

O SR. MARÇAL FILHO (Bloco/PMDB - MS.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Srl!s e Srs. Deputados, gostaria de chamar a aten
ção de V. EXªs para uma questão que atinge, princi
palmente a classe média brasileira: o Sistema Finan
ceiro de Habitação.

O sonho de ter uma casa própria começa na
assinatura de contrato com a Caixa Econômica Fe
deral e termina em pesadelo no reajuste desmesura
do da prestação mensal. É um verdadeiro tormento
entrar nesse sistema. Além disso, o imóvel toma-se
totalmente inviável economicamente, por conta de
seu valor acima do preço vigente no mercado.

Outro fator inaceitável é o tal saldo devedor.
quando há a transferência do imóvel a outrem, tudo
pago anteriormente é nulo. Como entender, também,
proprietários de imóveis com idênticas característi
cas pagarem valores diferentes? São indagações
explicadas, mas não justificáveis pela direção da
CEF. Para exemplificar: o Sr. Guido Alois Ludvig tem
um imóvel no Jardim Maracanã, em Dourados, Mato
Grosso do Sul, pelo Sistema Financeiro de Habita
ção. Sua dívida é de mais de 192 prestações de
R$477,56, totalizando R$91.691 ,00. Guido, que já
pagou 96 prestações até agora, não tem condições
de pagar mais, quer vender o imóvel. Fez a avalia
ção. Não consegue mais do que R$23.000,00, isso
se o imóvel estiver totalmente quitado. A situação do
Sr. José Reis Batista é semelhante. Adquiriu de ter
ceiros direitos de um imóvel no residencial Caiuás
(Dourados, Mato Grosso do Sul), no valor de
R$16.240,OO. O imóvel atualmente não vale 10 mil, e
ele paga, aliás, não paga, porque não pode, mais de
R$500,OO por mês.

As últimas medidas anunciadas pela direção
da Caixa Econômica Federal não mudaram as dores
de cabeça dos mutuários com burocracia exigida
para entrar no Sistema Financeiro de Habitação e
para sair dele por conta dos altos custos.

É preciso mudar isso.
Sr. Presidente, gostaria que V. Ex'! autorizasse

a divulgação do meu pronunciamento em A Voz do
Brasil.

O SR. SIMÃO SESSIM (PSDB - RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.

Deputados, o desafio urbano é hoje, senão a maior,
uma das maiores tarefas a serem encaradas por to
das as esferas políticas. Como resultante de sérias
disfunções estruturais - perversa distribuição de ren
da, concentração espacial das atividades econômi
cas, inconsistência das políticas agrícola e agrária,
entre outras -, aliadas à tendência natural para a ur
banização verificada no mundo como um todo, o
Brasil apresenta uma dramática realidade em suas
cidades. Os brasileiros vivem, ou, melhor dizendo,
sobrevivem em núcleos urbanos com enormes ca
rências em moradia, infra-estrutura básica e serviços
públicos, carências estas que se verificam em mar-o
cante crescendo à medida que se adentra nos bair
ros menos sofisticados, nas periferias, nas favelas,
nas palafitas. A cidade brasileira exclui de seus be
nefícios uma parte significativa de seus habitantes.

Nos últimos anos, notadamente após a Carta de
1988, verifica-se certa tendência a acomodamento na
posição de que temas essencialmente urbanos como
ocupação irregular do solo, déficit habitacional quanti
tativo e qualitativo, transportes de massa, assim corno
abastecimento dágua e coleta de esgotos, tratamento
de efluentes e disposição de resíduos sólidos, devem
ser enfrentados sobretudo pelas municipalidades.

Não discordamos de que a esfera local deva
ter papel preponderante no encaminhamento desses
temas. A era da ingerência excessiva do Governo
Federal já passou, e não se podem admitir retroces
sos neste campo. Permanecem sem resposta preci
sa, todavia, importantes questionamentos:

- os Municípios, num país de tão extremas di
versidades regionais, têm condições de fazer frente
a todas as responsabilidades que lhe têm sido entre
gues no que se refere às questões urbanas?

- como garantir a atuação articulada de todos
os níveis de Governo, quer no campo Executivo,
quer no Legislativo, com vistas ao desenvolvimento
urbano socialmente equilibrado e ambientalmente
sustentável?

Particularmente, entendemos que se faz ne
cessária uma ampla reavaliação do papel do Poder
Público no desenvolvimento urbano.

Ao nível federal da administração pública, cer
tamente compete importante função não somente de
agente legiferante, fiscalizador e de apoio técnico e
financeiro, mas também de ente integrador entre a
política urbana e as demais políticas setoriais, parti
cularmente nas intervenções de política econômica
voltada à melhoria de renda e do emprego. Pensa
mos que a União tem condições de desempenhar,
da mesma forma, papel relevante na discussão téc-
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nica, na disseminação de infonnações e na divulgação
de experiências exitosas em planejamento urbano.

De maneira geral, a situação atual reclama
avanços significativos: os programas federais têm
atuado de forma pontual e casuística, com excesso
de burocracia. Inexiste uma política nacional nessa
área que discipline as ações nos níveis federal, esta
dual e municipal.

Os problemas não se resumem ao Governo
Federal, srªs e Srs. Deputados. Os Estados com
certeza ainda não conseguiram absorver as compe
tências constuticionais que lhes cabem na gestão da
urbe. Os Municípios, não obstante estarem ocorren
do várias experiências importantes, como o Progra
ma Favela-Bairro no Rio de Janeiro, ainda têm muito
a evoluir, se analisado o Brasil como um todo.

Assumindo agora a Presidência da Comissão
de Desenvolvimento Urbano e Interior da Câmara
dos Deputados, apresentamos aqui um panorama
das preocupações que merecerão atenção prioritária
em nosso trabalho. Ao Legislativo cabe um extenso
trabalho na política' urbana: a regulamentação dos
dispositivos constitucionais sobre o tema, a edição
de normas gerais em direito urbanístico, o aperfei
çoamento da legislação sobre o financiamento de
habitação e infra-estrutura urbana. Paralelamente,
mas não com menor importância, tem-se o acompa
nhamento sistemático da atuação, não apenas do
Executivo federal, mas das intervenções públicas no
setor de uma forma ampla.

Ultrapassando o enfoque setorial do desenvol
vimento urbano, há que se cuidar do desenvolvimen
to regional. A eliminação das disparidades entre as
regiões, a redução da pobreza, os incentivos regio
nais, as formas de concessão de subsídios e os pro
gramas de desenvolvimento econômico e social são
temas também tratados, direta ou indiretamente,
pelaCDUI.

Nossa tarefa não será fácil. Descobrir instru
mentos modernos de construção do desenvolvimen
to urbano e regional é um extraordinário desafio.

Como primeiro passo, Sr. Parlamentares, pre
tendemos organizar um amplo seminário para dis
cussão da questão urbana no País, enfocando a mo
radia, o saneamento básico, os transportes urbanos,
a questão ambiental e o financiamento do desenvol
vimento das cidades, entre outros pontos.

O completo êxito desse trabalho dependerá da
participação ativa não somente dos membros da Co
missão, mas de todos os Parlamentares desta Casa.

Era o que tínhamos hoje a dizer.

o SR. ANTONIO JORGE (PPB - TO. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, a Grécia, país que tanto admiramos, é o
berço da civilização ocidental.

O pensamento contemporâneo lá teve sua gê
nese, com filósofos como Sócrates, Platão e Aristó
teles, entre tantos outros.

A literatura e, principalmente, o teatro, tal como
os entendemos em nosso tempo, também nasceram
nas terras helênicas, com autores como Sófocles,
Eurípedes, Esquilo e Aristófanes.

Mas, seguramente, uma das principais criaçõ
es do espírito grego foi a democracia, cujos funda
mentos, na Grécia Antiga, eram a igualdade' perante
a lei, e direito de votar, ser votado, elaborar leis, par
ticipar do governo e apelar para as assembléias e os
tribunais.

A democracia atingiu seu ponto máximo no sécu
lo V antes de Cristo - o chamado Século de Péricles -,
quando os atenienses podiam votar em assembléias
para decisões sobre a administração local.

É preciso ressaltar, todavia, que a Grécia não
vive só de seu passado glorioso. É uma nação mo
derna, de economia pujante e com justa distribuição
de renda.

A Grécia é um grande produtor de azeitonas, e
detém a maior frota marítima da Europa, tendo na
pesca e na Marinha Mercante importantes fontes de
divisas.

Vinculadas à União Européia, esse país é
grande produtor de legumes e frutas, tendo solo rico
em minérios. Sua indústria abrange os segmentos
alimentício, têxtil, refino de petróleo, de máquinas
elétricas, de vinho e de construção naval. Entretanto,
um dos setores mais importantes da economia grega
é a indústria do turismo, pois milhões de visitantes,
durante o ano todo, visitam o país não só em busca
de suas ilhas e praias belíssimas, no Mar Egeu,
como também para conhecer patrimônios da huma
nidade como a Acrópole de Atenas, Delfos, Creta, o
Monte Athos, a cidade medieval de Rhodes, os mos
teiros bizantinos e tantos outros locais históricos.

Pois bem, Sr. Presidente, no dia 25 do mês de
março comemorou-se a data nacional da Grécia. As
sim, desta tribuna desejamos prestar nossa modesta
homenagem a esse grande país e a seu povo sim
pático e acolhedor, augurando-lhe um futuro cada
vez mais promissor.

Era o que tínhamos a dizer.

A SRA. DALILA FIGUEIREDO (PSDB - SP.
Pronuncia o discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
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Deputados, recentemente foi anunciada pelo Presi- tos da sociedade. Trata-se de fazer valer o Estatuto
dente Fernando Henrique a extensão para mais dois da Criança e do Adolescente, que proíbe o trabalho
Estados do Programa Criança Cidadã. Agora, além de crianças entre 7 e 14 anos. Aos empresários, so-
do Mato Grosso do Sul, também Pernambuco e Ba- bretudo, cabe um papel fundamental, no que se refe-
hia contarão com o apoio do Governo Federal no re à vigilância contra essa prática cruel, que prejudi-
sentido de erradicar o trabalho infantil. ca a saúde, o desenvolvimento e a integridade física

Até abril serão beneficiadas 30 mil crianças, e mental de nossos pequenos cidadãos. Exemplo de
mas a meta para 1997, é o atendimento a 50 mil consciência cívica, a ser seguido por todo o empre-
crianças nesses e em outros Estados do País. O sariado brasileiro, é a Fundação Abrinq, criada pela
programa consiste no oferecimento de uma bolsa Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinque-
mensal, que varia de R$25,00 a R$50,00, de acordo dos, que, além de participar do Programa Criança
com a realidade socieconômica do local e o número Cidadã, dá suporte a várias Organizações Não-Go-
de crianças em cada família. O objetivo é impedir vemamentais, prestando assim relevantes serviços
que as crianças do campo, para aumentar a renda em favor da criança brasileira. Se toda a sociedade
familiar, trabalhem em atividades perigosas, ou mes- civil, por intermédio das instituições políticas, econô-
mo incompatíveis com sua capacidade física e men- micas, técnicas e religiosas, ingressar na batalha
tal. Em quatorze Municípios de Mato Grosso, por contra o trabalho infantil, o programa do Governo po-
exemplo, 13 mil crianças que trabalhavam em car- derá atingir índices ainda muito mais altos, com
voarias já puderam voltar à escola; em Pernambuco, imenso benefício para a população rural e urbana
13 mil crianças abandonaram os canaviais desde em todo o País.
que começaram a receber a bolsa; o mesmo ocorre- Esperamos, pois, que o esforço do Governo
rá com 15 mil crianças baianas, que hoje trabalham Fernando Henrique, levado a cabo pelo trabalho
no corte de sisal. A despeito do valor da bolsa, que é conjunto dos Ministérios da Justiça e do Trabalho,
mínimo, as famílias já podem dispensar o trabalho receba a colaboração de toda a sociedade brasileira,
dos filhos menores, que, na escola, terão acesso à para que possamos, quem sabe, romper o milênio
educação básica, à cultura, ao esporte e à merenda com patamares mais saudáveis, no que se refere à
escolar. qualidade de vida de nossas crianças.

O Presidente afirmou, na ocasião, que as Co- Peço a V. EXª, Sr. Presidente, que autoriza a
missões Estaduais de Erradicação do Trabalho In- divulgação do meu discurso em A Voz do Brasil.
fantil, gerenciadas pela Secretaria de Assistência O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT - BA)
Social do Ministério da Previdência, já identificaram Sr. Presidente, Sr!'s e Srs. Deputados, o País foi sur-
atividades de exploração de mão-de-obra infantil em preendido nos últimos dias com o envio ao Congres-
outros Estados, como Rio de Janeiro, Paraná, Mara- so Nacional da medida provisória que desobriga o
nhão, Acre, Rondônia, Pará e Paraíba. O Presidente Governo de cumprir decisões judiciais provisórias
enfatizou, ainda, que as dificuldades do Governo em quando há riscos de pre.iuízos aos cofres públicos.
implantar o programa decorrem da escassez dos re- Na verdade, o alvo dessa MP é a limitação do
cursos e da extensão territorial do País. Por tais ra- Poder Judiciário de determinar em caráter provisório
zões, encarece a participação dos Governadores, o pagamento imediato de aumentos salariais, como
Prefeitos e empresários, a exemplo do que sucedeu, o reajuste de 28,86%, pleiteado por servidores civis
não faz muito, em Bebedouro, São Paulo. Ali, o Con- do Executivo a partir da decisão do Supremo Tribu-
selho Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles- nal Federal de conceder esse reajuste aos servido-
cente, com o apoio da Fundação Abrinq, do Unicef e res que moveram ação nesse sentido.
da Organização Internacional do Trabalho, promo- Temos assistido, Sr. Presidente, à reação natu-
veu um seminário intitulado Lugar de Criança é na ral e justa das autoridades judiciárias das várias ins-
Escola, no qual foram discutidas as condições de tâncias em todo o País, que têm protestado contra
vida de tais crianças, as possibilidades de mudança essa MP, por considerá-Ia uma afronta a um dos Po-
em quadro tão nefasto e a exigência de que sejam deres constituídos do País.
criadas mais vagas nas escolas de zona rural, de Hoje mesmo, o jornal A Tarde, da Bahia, publi-
modo a abrigar todo esse novo contingente. cou matéria dando conta da indignação do Juiz Tou-

Tem razão nosso Presidente. A luta contra a rinho Neto, do Tribunal Regional Federal da 1ª Re-
exploração da mão-de-obra infantil merece o engaja- gião, que faz uma convocação dos juízes e da socie-
mento e a participação efetiva de todos os segmen- dade a se rebelarem contra eventual abuso por parte



É hora de darmos um basta a esse
desmando do Poder Executivo, que está, na
verdade, a desenvolver, juntamente com o
Congresso Nacional, uma política de ódio à
Justiça.

Com relação a essa declaração desse eminen
te Juiz do Tribunal Regional Federal da 1ª Região te
nho a observar dois pontos:

1º O eminente Juiz tem neste Parlamentar,
como de resto em toda a bancada do meu partido
nesta Casa, o apoiamento de sua compreensão do
caráter eminentemente autoritário e ditatorial do Sr.
Fernando Henrique Cardoso, que com essa atitude
fere profundamente o Estado de Direito, na medida
em que pretende amordaçar o Poder Judiciário, que,
numa democracia, constitui um dos pilares essen
ciais para sua existência e consolidação. Esta MP
constitui um dos equívocos mais absurdos deste Go
verno. O que se depreende dessa ação, repito, auto
ritária, ditatorial, e, portanto, antidemocrática do Go
verno FHC é que, uma vez tendo sob seu controle o
Congresso Nacional, que faz o que ele quer, arre
messa-se sobre o Judiciário, na expectativa de que
terá o apoio da sociedade para governar sem ne
nhum limite.

E esta, Sr. Presidente, não é a primeira vez
que isso ocorre. Só que agora ele exacerbou no
exercício do poder. Portanto, a indignação das auto
ridades judiciárias é legítima e vem ao encontro da
defesa da democracia, que queremos ver consolida
da neste País e que deverá encontrar ressonância
forte dos verdadeiros democratas desta Casa e das
instituições da sociedade civil organizada.

2º O eminente Juiz afirmou também que
"Quem está legislando no País é o Poder Executivo,
ante um Legislativo fraco e omisso". Disse também
que "Quem mais desrespeita a Constituição é o Po
der Executivo Federal, ao violar o art. 62, baixando
medidas provisórias com força de lei, sem que haja
relevância ou urgência". E foi mais enfático ao acu
sar o Governo de agir dessa forma por pretender
"confundir, enganar, com a aparência de legalidade".

Tais declarações públicas, expressas por um
magistrado da envergadura do Juiz Tourinho Neto,
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do Governo FHC na edição de MP. Diz ele: "É preci- deveriam, no mínimo, levar esta Casa, que, constitu-
so que todos nós rebelemos contra esse poder dita- cionalmente, é também um outro pilar igualmente
torial do Executivo". necessário para a democracia br~sileira, a refletir so-

Para o Dr. Tourinho Neto, o Presidente Fernan- bre o seu papel como Poder legislador e fiscalizador
do Henrique Cardoso e o Congresso estariam inci- da sociedade. Quem aqui tem a coragem de dizer
tando a opinião pública contra o Poder Judiciário. E que tais declarações não procedem? O Poder Legis-
conclama: lativo hoje é fraco, sim, porque se tem submetido,

muitas vezes de forma absolutamente contrária aos
princípios democráticos, aos ditames do Executivo.

Porém, o que mais me preocupa é a com
preensão de um magistrado da República que afirma
estar o Governo, com suas atitudes, tentando con
fundir, enganar, com a aparência de legalidade. Não
é um Deputado ou agente político da Oposição
quem está dizendo isso. E isso também é verdade.

Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, não po
demos permitir a "femandização" do País. Essa MP
de amordaçamento de um dos Poderes da Repúbli
ca tem que ser derrotada pelo Congresso Nacional,
sob pena de, num futuro muito próximo, assistirmos
a atitudes muito mais indesejáveis daquele que so
nha com uma coroa de imperador. Portanto, esta
MP deve ser derrotada pelo Congresso para, com
isso, devolvemos a independência e autonomia do
Poder Judiciário.

Finalmente, Sr. Presidente, solicito que este
pronunciamento seja publicado no jornal Hoje na
Câmara e divulgado no programa A Voz do Brasil.

Era o que tinha a dizer.
O SR. CONFÚCIO MOURA (Bloco/PMDB 

RO. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sr.as e Srs. Deputados, inicio meu discurso falan
do sobre os Institutos de Previdência e Assistência
Médica dos Municípios e Estados, espalhados por
todo o País.

Não quero ser injusto e generalizar, mas a es
magadora maioria dos Institutos de Previdência de
Municípios e Estados foram constituídos com o obje
tivo único de saírem do controle do INSS, e, portan
to, fugirem das possíveis inadimplências e da condi
ção de infiéis depositários dos recursos descontados
dos servidores e não repassados à Previdência So
cial.

Pelo que sinto e vejo, este derivativo não pas
sa de uma ilusão de ótica ou de empurrar com a bar
riga um problema de hoje para o futuro. Vejam bem,
Srs. Deputados, os Institutos de Previdência Munici
pais assumem para si a responsabilidade de prestar
assistência médica e previdenciária aos seus funcio
nários e conseqüentemente aos seus dependentes,
mas jamais fizeram o devido cálculo atuarial, as pro
jeções, e não optaram pelo tipo de previdência que



O próprio Poder Executivo concorda que as
disposições em questão não deveriam ter sido veta
das, e, tratando-se de matéria consensual, os vetos
deverão ser rejeitados, também por unanimidade, no
Congresso Nacional.

A propósito, recebemos do Centro Feminista
de Estudos e Assessoria - CFEMEA, com sede na
Capital da República, missiva no sentido de que a
derrubada dos vetos à mencionada propositura seja
considerada matéria prioritária das bancadas, uma
vez que é preciso que as disposições corresponden
tes sejam convertidas em lei.

Concordamos plenamente com essa justa soli
citação, pelas razões já indicadas neste breve pro
nunciamento.

Nesta conformidade, desta tribuna, apelamos
ao Exmo. Sr. Presidente do Congresso Nacional,
Senador Antonio Carlos Magalhães, para que seja
convocada nova sessão para apreciação dos vetos

A coisa é séria e o Ministério da Previdência
Social deveria exercer um controle destes institutos,
no sentido de só autorizá-los mediante garantias de
viabilidade, senão milhares de servidores estaduais
e municipais estarão jogados na vala da irresponsa
bilidade administrativa.

Fiz várias denúncias ao Tribunal de Contas do
Estado de Rondônia, a pedido dos Sindicatos dos
Servidores Municipais de Ariquemes e Ouro Preto
do Oeste, bem como ao Ministério Público e aos
Prefeitos, sem que, contudo, nenhuma providência
fosse tomada. Tudo isto nas administrações passa
das.

Acredito, Srs. Deputados, que a melhor alter
nativa para os servidores do Estado de Rondônia e
de Municípios onde existam estas adequações de
previdência e assistência médica seria um convênio
Estado/Plano de Saúde ou Município/Plano de Saú
de e o seu equivalente privado de previdência - Es
tado/Banco do Brasil ou Município/Banco do Brasil,
sendo facultadas ao servidor outras alternativas. Já
que há desconto obrigatório da folha de salário e
não há correspondência dos serviços de qualidade,
é óbvio que o servidor não ficará satisfeito. Sua in
dignação se concentra na l1"lá gerência do seu di-

Falo, Sr. Presidente, com conhecimento de
causa e devido a inúmeras denúncias que tenho re
cebido de servidores públicos do Estado de Rondô
nia, tanto estaduais como municipais, sobre as difi
culdades que têm quando ficam doentes ou sofrem
acidentes, bem como nos casos de aposentadoria
ou pecúlio.

Na prática, o que fazem em caso de morte ou
aposentadoria, como as Prefeituras não têm nenhum
fundo próprio para este fim, é isto: os dependentes e
beneficiários ficam recebendo o salário do falecido,
como se este ainda estivesse vivo e na ativa. O cer
to é que daqui a vinte anos haverá mais servidores
inativos e pensionistas, recebendo diretamente no
caixa da Prefeitura, do que servidores ativos, levan
do os Prefeitos do futuro à mais completa impossibi
lidade administrativa, porque os gastos com pessoal
excederão todos os marcos constitucionais de tole
rância.
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querem fazer, se por repartição simples ou capitali- nheiro, que seria muito melhor aplicado se estivesse
zação. no bolso de cada um, com oportunidade de escolha.

E assim vão funcionando, prestando a duras Os Prefeitos e Governadores não fazem os re-
penas a assistência médica, em caráter precário - passes mensais e sistemáticos para os institutos,
os prestadores de saúde habitualmente cortam os deixando-os sem condições de trabalho, e estes não
convênios devido ao não cumprimento de cláusulas têm uma política real e clara de previdência e vão to-
conveniais. cando as coisas, por estado de natureza, mais ou

menos dizendo, vamos continuar assim e vamos ad
ministrando o dia a dia, para ver como fica ao final.

Concluo, Sr. Presidente, clamando para que a
Previdência Social, através de suas Superintendên
cias nos Estados, fiscalize estes institutos locais. E
os sindicatos e servidores devem ser mais atuantes
nesta área, fiscalizando e demmclando as irregulari
dades.

Era o que tinha a dizer.
A SRA. OOLORES NUNES (PPB - TO. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr.as
e Srs. Deputados, num País com o crescimento de
mográfico do Brasil, é essencial que haja uma políti
ca de planejamento familiar eficiente, sintonizada
com nossa tradição cultural, mas que também aten
da aos desafios do novo milênio que se avizinha.

Preocupado com essa questão fundamental, o
Congresso Nacional, há mais de um ano, aprovou,
por unanimidade, proposição que disciplina essa re
levante questão.

Pois bem, como é de conhecimento geral, há
cerca de quatorze meses, o Exmo. Sr. Presidente da
República vetou alguns dispositivos do aludido proje
to, em virtude do que foi classificado de "erro técni
co".



O SR. PAULO ROCHA (Bloco/PT - PA. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr.ªs e
Srs. Deputados, diferentemente do que prega o Go
verno Fernando Henrique Cardoso, as experiências
com privatizações no setor elétrico apresentaram re
sultados desastrosos para a população: queda na
qualidade dos serviços prestados; desemprego em
massa; crescimento acelerado das mortes e mutila
ções por acidentes de trabalho. Os únicos beneficia
dos com esse processo foram os grandes grupos fi
nanceiros que passaram a contratar as estatais.

Os trabalhadores do setor elétrico do Pará te
mem que ocorra o mesmo desastre com a empresa
Centrais Elétricas do Pará (CELPA), que está em
fase de privatização. E não é para menos. No Rio de
Janeiro, a privatização da Ligth resultou em interrup
ções diárias e prolongadas no fornecimento de ener
gia, até queima de aparelhos eletrodomésticos, devi
do às constantes oscilações de corrente. As empre
sas privadas deixaram de investir na manutenção de
máquinas e equipamentos. Os bairros da periferia fi
cam até 36 horas sem energia. E nos chamados
bairros nobres a interrupção de luz já começa a ser
sentida. Recentemente a poderosa Rede Globo ficou
quatro horas sem energia.

Gravíssima também é a situação da população
do Espírito Santo, após a privatização da Escelsa.
Nas localidades do interior do Estado já se tomou
comum a interrupção de energia por até uma sema
na. A queima de eletrodomésticos fez da empresa o
alvo principal de ações judiciais movidas pelos usuá
rios do serviço. Sem falar no crescente número de
acidentes de trabalho, que em cinco meses produziu
doze mortes, contra apenas três em dezoito anos da
empresa, antes da privatização.

No Estado do Pará, mesmo antes da privatiza
ção da Celpa, a terceirização de serviços está provo
cando intensa insatisfação na população. O serviço
de fiscalização do consumidor foi transferido para
uma empresa privada, que comete uma série de ar
bitrariedades porque ganha 30% sobre as multas. A
população de Abaetetuba já denunciou as irregulari
dades para a Câmara Municipal, o Procon e a De
fensoria Pública. E o Sindicato dos Urbanitários já
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em apreço. E que todas as bancadas convoquem constatou uma série de irregularidades nos laudos
cada Parlamentar para estar presente à sessão, a de inspeção.
fim de que, finalmente, o assunto seja resolvido. O que fica claro de tudo isso é que o Governo

Era o que tinha a dizer. está tranferindo para o setor privado setores estraté
gicos do País. Mas energia não é uma mercadoria. ÉSr. Presidente, gostaria que V.Ex.a autorizasse

a divulgação deste pronunciamento no programa A um insumo essencial para o desenvolvimento econô-
Voz do Brasil. mico e social do País. Entretanto, os Governos Fer

nando Henrique Cardoso e Almir Gabriel não pen
sam assim. Agem de acordo com os interesses do
capital nacional e as pressões internacionais.

Era o que tínhamos a dizer.
O SR. VÂNIO DOS SANTOS (Bloco/PT - SC.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sr.ªs e Srs. Deputados, no último dia 26 de março,
ocupamos esta tribuna para chamar a atenção desta
Casa para a declaração desastrosa e irresponsável
do Presidente Fernando Henrique Cardoso de que o
Banco do Brasil e a CEF estão falidos. Infelizmente,
a declaração de FHC não foi um mero acaso ou má
interpretação, como tentou remendar o Porta-Voz.
Ainda ontem, fomos informados da decisão da dire
toria do Banco do Brasil de fechar, imediatamente,
55 Centros de Processamentos de Serviços e Com
pensação (CESEC) em todo o País. Estes centros
condensam toda a atividade de compensação e pro
cessamento de dados do banco e,por isso, são es
truturas estratégicas para o funcionamento da insti
tuição. O fechamento destes -postos indica a privati
zação e terceirização dos serviços.

É mais um passo desse projeto entreguista e
antinacional que tenta dispor do patrimônio público
da sociedade brasileira para promover as ações en
tre amigos, banqueiros aqui e alhures. Essa decisão
da administração Paulo César Ximenes toma cada
vez mais claro o propósito do Govemo Federal: des
montar, sucatear, humilhar os trabalhadores das ins
tituições financeiras federais, para depois entregá
los a algum banqueiro estrangeiro por um punhado
de dólares, no melhor estilo do Decreto Presidencial
HSBC.

É mister lembrar ainda que FHC criticou a falta
de capilaridade do BB e da Caixa Federal. A decisão
da direção do Banco do Brasil expõe de forma incon
teste que parte significativa da destruição dessas
empresas vem sendo promovida pelo atual Governo,
como o exemplo dos Planos de Demissão Voluntá
ria, o fechamento de centenas de agências em todo
o País e uma política de pessoal que tem primado
pelo autoritarismo e pela falta de perspectivas.

A decisão do Banco do Brasil, Sr. Presidente,
de aplicação imediata, envolve todos os Estados e
deixa mais de 5 mil trabalhadores na constrangedora



Tentemos excluir a segunda possibilidade. A
insuficiência de liquidez para bancar o pagamento
das obrigações à vista éa dificuldade básica. Com
esta altemativa, a maioria das pequenas e médias
empresas terá que se conformar com a paralisação.
As empresas maiores deverão recorrer ao sistema fi
nanceiro. O Presidente do Sindicato das Indústrias
Têxteis da Região de Blumenau faz o seguinte prog
nóstico: "Quem conseguir tomar dinheiro no sistema
financeiro para bancar o pagamento à vista do algo
dão vai arcar com juros altos, que serão transferidos
para preços, prejudicando as exportações, exata
mente o efeito contrário ao desejado pelo Govemo".

E acrescenta: "O pagamento à vil?ta ou a rene
gociação das operações encarecem o custo da pro-
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situação de "excedentes", "demissíveis", que estarão alfandegário. Com essa providência, são atingidas
literalmente na rua à procura de vaga em alguma 65% das compras do Brasil no exterior.
agência do Banco onde o gerente entender por bem Quero louvar, desta tribuna, o esforço que o
aceitá-los. É inadmissível que as decisões que en- Governo Federal realiza para equilibrar nossa balan-
volvam uma empresa como o BB, cuja principal mar- ça comercial. Esforço, aliás, que não se restringe à
ca é o profissionalismo e a qualidade de seu quadro adoção de medidas restritivas às importações, mas
de pessoal, seja tratado pelo Govemo FHC desta também de medidas de incentivo às exportações.
forma. Se o mérito da decisão é discutível - e enten- Vejamos, porém, quais reflexos produzirá essa
demos que é equivocado - a forma é abominável e medida sobre um importante item de nossa produ-
totalmente condenável, sob qualquer ponto de vista. ção têxtil - produção que tem no Vale do Itajaí o se-

No caso de Santa Catarina, a decisão atinge gundo maior pólo do Brasil.
os Centros de Processamento de Criciúma, Blume- O primeiro reflexo é positivo, com a redução
nau, Joinville e Curitibanos, cidades-pólo de desen- que deverá ocorrer na compra de manufaturados
volvimento regional e nas quais inexistem vagas nas têxteis, especialmente os asiáticos.
agências das regiões para abrigar os mais de 330 Mas há um segundo reflexo altamente negati-
trabalhadores do BB que ficam sem local de traba- vo: 60% do algodão processado no Brasil é de pro-
lho. Lembro as palavras de Luiz Gonzaga Jr. "Um cedência externa. No ano passado, a indústria têxtil
homem se humilha se castram seu sonho, seu so- nacional importou· US$860 milhões dessa matéria-
nho é sua vida, e vida é trabalho. E sem o seu traba- prima, importância que se elevará para US$950 mi-
lho um homem não tem honra, e sem a sua honra se Ihões neste ano. Ao realizar essas importações de
morre, se mata". Definitivamente, Sr. Presidente e matéria-prima, estariam os produtores têxteis sendo
Srs. Deputados, "não dá pra ser feliz!". apenas mais práticos ou buscando vantagens? Não.

Por fim, entendemos que o Congresso Nacio- Ocorre que o Brasil produz apenas 40% do volume
nal tem a responsabilidade histórica de imprimir a de algodão consumido por estas indústrias. O res-
necessária mudança de rumos nesta política nefasta tante precisa obrigatoriamente ser importado, sob
do Govemo FHC para com o setor público em geral, pena de inviabilizar a produção têxtil. A importação
e em particular no caso do Banco do Brasil. Quere- de algodão, portanto, é compulsória.
mos chamar também à responsabilidade as entida- Sabemos que Governo Federal, produtores,
des sindicais e os trabalhadores do BB, no sentido cooperativas e indústria consumidora estão gerando
de organizarem a resistência e a luta contra o des- um projeto de recuperação da produção nacional de
monte, o entreguismo e a humilhação. Ao Govemo algodão, de sorte a conseguir-se a auto-suficiência
despótico que tenta inclusive impedir a livre ação do brasileira desta matéria-prima. Mas, por enquanto,
Judiciário para concessão de liminares através da esse é um projeto de médio prazo. Até que este pro-
Medida Provisória nº 1.570 é hora de dizemos todos jeto esteja maturado, desde o dia 112, ontem, o Brasil
juntos basta! passou a conviver com as seguintes altemativas: pa-

Sr. Presidente, gostaria que meu pronuncia- gar à vista pela matéria-prima ou paralisar a ativida-
mento fosse divulgado no programa A Voz do Brasil. de.

O SR. PAULO GOUVÊA (PFL - SC. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Depu
tados, a balança comercial brasileira registrou, no
ano passado, um resultado negativo da ordem de
R$5 milhões. O desempenho dessa balança, nos
três primeiros meses de 1997, já registrava um défi
cit de R$2 bilhões e 850 mil. Mantido este ritmo, nos
sas contas de comércio fecharão o ano de 1997 com
prejuízo de R$12 bilhões.

O Govemo respondeu a este problema com a
Medida Provisória nº 1.569/97, baixada na semana
passada.

Objetivamente, a medida restringe linearmente
as importações a partir de 1º de abril, ao exigir o pa
gamento à vista das importações no desembaraço



Durante o discurso do Sr. Paulo Gou
vêa, o Sr. Paulo Paim, 39 Secretário, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Chico Vigilante, § 2º do artigo 18 do Re
gimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Chico Vigilante) - Con
cedo a palavra ao Sr. Deputado Jair Meneguelli.

O SR. JAIR MENEGUELLI (Bloco/PT - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Depu
tados, volto a esta tribuna para falar, a exemplo de
outros Parlamentares, sobre a violência ocorrida em
Diadema. Eu, que nasci no ABCD, que lá trabalhei,
que fui Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos da
quela região, não poderia deixar também de aqui vir
fazer minha contestação.

Essa violência, na verdade, não é um fato iso
lado. Ela é corriqueira, principalmente em São Pau
lo. Também foi observada, quase da mesma forma
que foi transmitida pela televisão, na intervenção da
Polícia nos momentos de conflito entre o capital e o
trabalho. Ou seja, nas greves ocorridas no ABCD,
por diversas vezes, assistimos a essas cenas.

Recentemente, o companheiro Vicentinho teve
de entrar na frente dos policiais para evitar que eles
continuassem atirando contra os trabalhadores. Por
tanto, esse não foi um fato isolado.

Em segundo lugar, estranho a afirmação de
que essas cenas tenham sido feitas por um cinegra
fista amador. Isso não pode ser verdade. Embora
não seja cinegrafista, não posso acreditar que as fil
magens tenham sido feitas por um cinegrafista ama
dor. Foram feitas três filmagens muito nítidas, duran
te a madrugada, em que se escutavam perfeitamen-
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dução, dificultando a exportação. Consequentemen- te as palavras ditas pelos policiais e até o barulho do
te, a tendência da balança comercial é aumentar o tapa na cara que um cidadão recebeu de um policial.
déficit, e não diminuir". Essas filmagens estavam sendo feitas de muito per-

Posto o problema, que providências reclamam to. Portanto, não foram feitas por um cinegrafista
os produtores têxteis? amador.

Diante dessa realidade, os produtores manifes- Em terceiro lugar, gostaria de pedir, de público,
taram sua concordância com a contenção da impor- ao Governador do Estado de São Paulo, Sr. Mário
tação de bens de consumo, mas repudiam a inibição Covas, que todos nós temos certeza absoluta de
às importações de matérias-primas, insumos, máqui- que não sabia do fato ocorrido até que fosse divulga-
nas e equipamentos, pois estes são fortes geradores do pela televisão, que exonere, imediatamente, o
de desenvolvimento econômico, empregos e equilí- Secretário de Segurança Pública e o Comandante
brio da balança comercial. da Polícia Militar do Estado de São Paulo, porque

Apelo, portanto, às autoridades econômicas do estes senhores perderam o comando da Polícia MiIi-
nosso País para que, coerentemente com o objetivo tar do Estado de São Paulo. Sabemos que o Gover-
de buscar a estabilização definitiva, não permitam nador Mário Covas não tinha conhecimento dos fa-
que se inviabilize a produção têxtil em nosso País. tos, mas a população está a exigir que S. Ex.ª exo-
Atender a este pleito é uma demonstração de bom nere o Secretário de Segurança Pública e o Coman-
senso e de realismo econômico. dante da Polícia Militar.

Em quarto lugar, sugiro aos companheiros e ao
Deputado Pedro Wilson, Presidente da Comissão
dos Direitos Humanos, que imediatamente requisi
tem as fitas de vídeo, com aproximadamente três
horas de filmagens, realizadas em três dias, para
que sejam examinadas. Igualmente a Comissão de
Direitos Humanos poderia convocar peritos para
acompanharem juntamente com os Deputados es
sas filmagens na íntegra, a fim de averiguarmos exa
tamente tudo o que aconteceu, e não apenas a parte
editada.

Por fim, Sr. Presidente, quero dar uma notícia
que a imprensa, não sei por que cargas dágua, ficou
com medo de publicar. E isto precisa ser feito. O
companheiro Mário José Josino, .assassinado na
quele triste episódio, não era apenas um mecânico
do ABC, como a imprensa tem divulgado. Ele era só
cio do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo
do Campo e funcionário da Ford do Brasil. É neces
sário a imprensa divulgar corretamente todos os.da
dos sobre este companheiro, para que fique absolu
tamente caracterizado e provado, pelo menos, que
ele era um trabalhador, e não um marginal.

Era o que tinha a dizer.
O SR. NOEL DE OLIVEIRA (Bloco/PMDB 

RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr.ªs e
Srs. Deputados, no último final de semana ocorreu
um fato para o qual precisamos atentar. É o caso de
um juiz que prega a desobediência ao Executivo, a
desobediência civil. Isto é muito grave. É preciso que
todos nós, principalmente nesta Casa, tenhéimos
muito cuidado com as matérias que aprovamos.
Caso contrário, podemos levar o País a um funil ou
encruzilhada sem saída. A paciência do povo poderá



É preciso também esclarecer que, como autor
do PL que deu origem à lei, temos feito vários pro
nunciamentos no Plenário da Câmara dos Deputa
dos e inúmeras declarações, em várias oportunida
des, solicitando aos órgãos competentes o cumpri
mento da lei, inclusive à Mesa da Câmara dos Depu
tados, para que cumpra a lei no plenário e também
nos recintos das Comissões.

Quando elaboramos o projeto que deu origem
à lei, fomos questionados sobre o motivo para esta
belecer o prazo de sessenta minutos. Por que não
uma hora e trinta minutos, ou duas horas, ou três ho
ras? A razão deriva do fato de que tal tipo de restri
ção deve ser gradativa, inclusive no sentido de os
usuários psicologicamente já se irem adaptando a
ela. Além disso, há outra razão, de ordem farmacoló
gica e bioquímica. É que a meia-vida - tempo médio
para uma droga ser metabolizada e eliminada do or
ganismo - da nicotina gira em torno de uma hora.
Isso quer dizer que o dependente da nicotina come
ça a sentir sua falta e a ter compulsão pelo uso de
outro cigarro, geralmente, depois desse período.

Por outro lado, o Sindicato dos Bares, Restau
rantes e Similares também já está orientando seus
afiliados a adotarem providências para separar os
fumantes dos não fumantes.

Recentemente, vi num hotel de São Paulo 
LHotel - um método interessantíssimo, que dispensa
a separação física através da criação de fumódro-
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esgotar-se, e, se isso ocorrer, será danoso para to- proíbe fumar nos vôos de até sessenta minutos em
dos nós. Por isso, é preciso que tenhamos mais todo o território nacional.
atenção, mormente quando são votadas leis que fe- É preciso esclarecer que o DAC, ao baixar tal
rirão principalmente a classe funcional, os trabalha- portaria, nada mais está fazendo do que cumprir a
dores brasileiros. lei. Ela é baseada em projeto de nossa autoria (PL

Quanto aos comentários do juiz em questão, nº 4.556/89) que tramitou sete longos anos no Con-
foram em parte respondidos pelo Exmº Sr. Presiden- gresso Nacional, sendo aprovado em 1996 e sancio-
te da República, e esta resposta, por incrível que pa- nado pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso
reça, foi em defesa do Legislativo. Parece-me que o sem um veto sequer, transformando-se em lei no dia
Legislativo não tem quem o defenda. Parece-me que 16 de junho de 1996, sob o número 9.294/96. De-
o Legislativo está abandonado à sua própria sorte e pois a lei foi regulamentada pelo Decreto nº 2.018,
é preciso que a palavra do Presidente da República, de outubro de 1996. Foi, portanto, com base na lei
comandante executivo do País, venha em defesa do que o DAC fez a portaria. Aliás, meras portarias em
nosso Poder. áreas tão conflituosas como essa têm pouco valor.

É um verdadeiro absurdo esta Casa calar-se. Podem ser contestadas na Justiça e cair através de
O Presidente Fernando Henrique Cardoso conside- liminares, ou, então, serem simplesmente anuladas
rou o discurso um desrespeito ao Legislativo. Ora, através de nova portaria de outro dirigente que não
se houve desrespeito ao Legislativo, cabe a esta tem a mesma opinião de seu antecessor.
Casa defender-se. Se estamos inertes, permitindo Mas nada disso acontecerá com a atual porta-
que até o Executivo nos resguarde, não sei o que ria do DAC, porque ela se apóia na legislação em
será melhor para nós. pleno vigor. Só outra lei, aprovada também no Con-

Sr. Presidente, Sr.ªs e Srs. Deputados, a gota gresso, poderá anulá-Ia, o que é totalmente imprová-
dágua foi a Medida Provisória nº 1.570, que dificulta vel.
a ação para obter liminar contra a União. O juiz vê
que é inoportuno e violento que, para se entrar na
Justiça, seja necessário uma caução em dinheiro;
que quem recorrer à Justiça porque a União lhe
deve e não paga tenha de fazer um depósito em di
nheiro. Isto é um verdadeiro absurdo, um verdadeiro
domínio. Precisamos ser mais cautelosos, pois cami
nhamos para uma ditadura do Poder Central, que
governa o Poder Legislativo e governará futuramen
te - esta é a intenção - o Judiciário. Aí, onde estará
nossa cidadania? Hoje somos Deputados eventual
mente, mas amanhã seremos cidadãos comuns. E
os nossos direitos? Se deixarmos que seja tomado o
direito do povo, estaremos deixando que seja toma
do o nosso verdadeiro direito. Por isso, fica o meu
protesto contra tamanha aberração: o Executivo vir a
público defender o Legislativo. O Legislativo precisa,
pelo menos, ter coragem para se defender, se for o
caso. Acredito que não seja. As palavras dos juizes
são próprias, foram ditas na hora certa em benefício
de uma causa, a fim de que se extinga esta maldita
medida provisória, MP, que também pode ser PM e
já é sinal de violência.

Era o que tinha a dizer.
O SR. ELIAS MURAD (PSDB - MG. Pronuncia

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr.ªs e Srs.
Deputados, a mídia de todo o País divulgou recente
mente a notícia da entrada em vigor de uma portaria
do DAC (Departamento de Aeronáutica Civil) que



Durante o discurso do SR. Elias Mu
rad, o Sr. Chico Vigilante, § 2º do art. 18 do
Regimento Interno, deixa a cadeira da Presi
dência, que é ocupada pelo Sr. José Maurí
cio, 1ºSuplente de Secretário.

o SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Conce
do a palavra ao nobre Deputado João Paulo.

O SR. JOÃO PAULO (Bloco/PT - SP.) -" Sr.
Presidente, Sr.ªs e Srs. Deputados, esta Casa, no
dia de ontem e hoje, está recebendo manifestações
de toda a sociedade brasileira e de várias partes do
mundo, em função das imagens apresentadas, pri
meiro pela Rede Globo e depois por outros canais,
da violência da Polícia Militar contra alguns trabalha
dores pobres e negros na cidade de Diadema,· no
Estado de São Paulo.

Sr. Presidente, quem teve a oportunidade de
assistir às cenas ficou indignado, e com razão, por
que aquelas são cenas de barbárie voltando à tona,
a três anos do século XXI. E, mais do que isso,. as
Polícias Militares de vários Estados continuam agin
do dessa forma, porque se sentem impunes, imunes
a qualquer ameaça ou a qualquer regra que se exige
nas democracias modernas. É uma quadrilha, bandi
dos fardados que praticam homicídio, corrupção, as
salto, extorsão, aos olhos de milhões de brasileiros e
de cidadãos por esse mundo afora.

É pouco, Sr. Presidente, o Governador do Es
tado de São Paulo vir com um ato de demissão so
mente do comando local e do Corregedor. É pouco
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mos ou salas isoladas. Trata-se de um sistema de porque, passados quase trinta dias do ato, como o
refrigeração (ar condicionado), mas com renovação Sr. Governador não tomou conhecimento?
do ar dirigida e sob certa pressão. A coisa é feita de A quebra na cadeia de responsabilidade foi
tal maneira que o ar frio insuflado no restaurante, rompida. O Comando Geral não tem mais autoridade
acima dos não fumantes, vai sob pressão para o para continuar conduzindo a Polícia Militar do Esta-
lado dos fumantes, saindo através de respiradouros do. Além disso, Sr. Presidente, para que possamos
e levando consigo toda a fumaça dos eventuais ci- falar e refletir, dizem que é um fato isolado. Apres-
garros fumados. Assim, o setor dos não fumantes, sou-se o Sr. Ministro da Justiça a dizer que era um
fica constantemente sem fumaça alguma, uma vez fato isolado. O Secretário de Segurança e até o Go-
que o ar condicionado sob pressão empurrará sem- vernador disseram também que era um fato isolado.
pre para fora tal fumaça. É a tecnologia moderna a Mas, Sr. Presidente, Sr.ªs e Srs. Deputados,
serviço da saúde, num sistema que também não in- basta abrir as páginas 2 e 3 do Caderno 3 da Folha
terfere no direito do fumante de desfrutar seu cigar- de S.Paulo para ver as crianças em Manaus serem
ro, contanto que o faça no local adequado. puxadas como cães pelas ruas da cidade, amarra-

De agora para frente, a tendência é melhorar das umas às outras pelas próprias roupas; basta ver
ainda mais a proteção ao cidadão, através de uma o policial civil de São Paulo - sabe que não terá pu-
fiscalização eficiente e sobretudo de um processo de nição - que dá um tiro e mata um jovem de 21 anos
conscientização educativa de todos em relação a a 1 quilômetro da sua casa; basta ver a suspeita que
seus direitos e deveres. É o País evoluindo para a agora vem de ter a polícia assassinado o filho de
modernidade através de uma lei que pegou. uma atriz no Rio de Janeiro.

Por isso, Sr. Presidente, não é um fato isolado, .
é um fato comum, cotidiano e corriqueiro, que a Polí
cia Militar pratica contra indefesos cidadãos por este
Brasil afora. Está na hora de tomarmos algumas me
didas, por mais paliativas e limitadas que sejam. É
necessário que, urgentemente, tomemos a iniciativa

.de trazer à votação o projeto do Deputado Hélio Bi
cudo, e, mais que isso, a bancada de São Paulo e de
todos os partidos, indignados com aquelas cenas, pre
cisam atuar no sentido de exigir do Sr. Governador do
Estado a demissão do Comandante Geral da Polícia
Militar, que, se em trinta dias não ficou sabendo dos fa
tos, é irresponsável; se ficou sabendo e não os infor
mou ao Governador, é mais irresponsável ainda e não
pode continuar conduzindo a Polícia do Estado.

Afirmo, por derradeiro, que a expressão maior
da impunidade está naquela delegacia, situada nos
Jardins da Capital de São Paulo, que pegou meia
dúzia de pobres, negros e indefesos na periferia da
cidade e sob tortura fez cada um confessar o crime
da lanchonete Bodega. Passados alguns meses, o
Ministério Público, com uma coragem que vale a
pena ressaltar, reabriu o caso e deu liberdade àque
les que haviam sido presos injustamente. E a polícia
prendeu, e foram condenados recentemente, os ver
dadeiros culpados. Até agora nenhum policial militar,
nem o delegado nem os investigadores tiveram qual
quer punição ou ação exemplar.

Para que esta Câmara não fique passiva diante
desse ato de indignidade, a bancada de São Paulo
precisa exigir providências mais enérgicas do Gover
no do Estado.
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Era o que tinha a dizer.
O SR. LUCIANO ZICA - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Tem V.
Ex.ª a palavra.

O SR. LUCIANO ZICA (Bloco/PT - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, es
tamos hoje travando o debate sobre a reforma admi
nistrativa, um dos momentos mais importantes da
vida deste Parlamento. Caravanas de todo o País
estão tentando ter acesso às galerias da Casa, com
o legítimo intuito de acompanhar essa votação. A
medida adotada pela Mesa para resolver o problema
foi a distribuição de senhas. Acabei de ir às galerias
e verifiquei que grande número de pessoas que tive
ram o privilégio de estar no Salão Verde já estão lá,
enquanto as caravanas estão impossibilitadas de en
trar na Casa.

Sugiro à Presidência que encaminhe essas ca
ravanas até a entrada das galerias e permita o aces
so do número de pessoas que o recinto comporta, a
fim de que possam acompanhar a atuação dos seus
Deputados. Trata-se de uma questão de justiça.

O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - O pleito
do Deputado Luciano Zica é perfeitamente factível.
Entrementes, há um decreto legislativo que regula a
espécie e permite o ingresso de duzentas pessoas
para assistirem aos debates da Câmara dos Deputa
dos. Em razão disso, a Mesa determina o ingresso
de até duzentas pessoas no recinto reservado à as
sistência dos trabalhos da Câma~a, dosQ~putados.

O SR. LUCIANO ZICA - O que me preocupa,
Sr. Presidente, é o fato de que há um grupo,. em
tese, privilegiado por estar no Salão Verde, enquan
to o outro está impedido de ter acesso àquele recinto
e que pode já estar inclusive prejudicado.

O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - A.Mesa
convoca imediatamente o Chefe da Segurança para
receber a orientação de como deverá proceder.

O SR. LUCIANO ZICA - Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Conti
nuando o Pequeno Expediente, concedo a palavra
ao Deputado Paulo Mourão.

O SR. PAULO MOURÃO (PSDB - TO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. De
putados, causa-nos espécie ver alguns grupos de
Parlamentares defenderem no Congresso Nacional
a prorrogação da discussão da reforma administrati
va. Entendemos que a matéria já está há bastante
tempo na Casa, e os que tinham interesse já pude
ram discuti-Ia.

Quando foi apresentada a proposta de emenda
constitucional da reeleição, recordo-me, a justificati
va dos Parlamentares de oposição era a de que de
veríamos dar prioridade às reformas, principalmente
administrativa e tributária. Hoje é o momento de vo
tar, e haveremos de dar uma resposta à sociedade
brasileira, discutindo e votado, de acordo com o Re
gimento Interno, condições de melhoria do serviço
público.

Aceitamos sugestões da Oposição sobre os
pontos em que se pode melhorar o projeto. No en
tanto, é interessante, necessário e salutar votá-lo
hoje em primeiro turno. Queremos parabenizar o Re
lator, Deputado Moreira Franço, rque nos apresenta
um belo trabalho, um substitutivo da mais alta quali
dade, que atende aos interesses não do Governo
Federal não do Presidente Fernando Henrique Car
doso, mas da sociedade brasileira.

Entendemos que o servidor público não está
sendo prejudicado, muito pelo contrário, ele está
sendo respaldado, protegido e, acima de tudo, rece
bendo condições, como necessário, para promover
séu aperfeiçoamento. O art. 39, no seu § 3º, propõe
que o Govemo Federal mantenha escolas para aper
feiçoamento do servidor, inclusive facilitando a pes
quisa e criando convênios federais com Governos
Estaduais. Essa providência fará com que o servidor
público possa se preparar melhor para servir à so
ciedade, por que esse é o seu papel maior.

A Reforma Administrativa não visa apenas cor
tar gorduras onde há excesso. O Congresso Nacio
nal, acima de tudo, com decência e ética, deverá
votá-Ia hoje, para dar uma resposta à sociedade so
bre esse grande debate em torno do art. 11, que tra
ta de remuneração, subsídio e aposentadoria, com
teto tendo como base o vencimento dos Ministros do
Supremo Tribunal Federal.

Entendemos que o tema não necessita de
maior discussão, porque é necessário entender que
esse é o teto possível e já constitui expressiva remu
neração. Aos vencimentos dos Ministros do Supre
mo Tribunal Federal, R$10.800,00, ainda se somam
as. sessões do TSE, que são incorporadas aos seus
salários. Portanto, o total é superior ao teto mencio
nado na proposta.

Entendemos, Sr. Presidente, que temos de
aprovar hoje a Reforma Administrativa na forma do
substitutivo apresentado. E a própria Oposição, no
segundo turno, poderá apresentar os destaques que
achar necessário. Nós que participamos do Gover
no e o defendemos e julgamos que a melhor forma
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de aperfeiçoar o projeto é o debate, é fazer críticas tão aí dilapidando o patrimônio público. Esse é o de-
procedentes. safio que vai ser colocado a esta Casa.

Falta à Oposição, quanto à Reforma Adminis- Sr. Presidente, certamente, diversas entidades
trativa, a competência de apresentar propostas alter- brasileiras, algumas das quais citei agora estou ex-
nativas que venham ao encontro dos anseios da so- tremamente animadas, porque esta é a oportunidade
ciedade brasileira. O Congresso Nacional, até por de dialogar sobre o assunto com o Congresso Na-
ética e decência, volto a dizer, tem de dar uma res- cional, tendo a possibilidade de discutir a conveniên-
posta à altura a respeito da questão do teto salarial cia ou não da privatização da Vale.
na forma que está sendo proposta, tendo como base É bom salientar que o projeto foi aprovado com
a equiparação do maior salário aos vencimentos dos dez votos ·sim" e sete votos "não· e que não proíbe
Ministros do Supremo Tribunal. a privatização da Vale. O seu art. 1Q diz que ficam

Era o que tinha a dizer. sustados os efeitos do Decreto nQ 1.510, que trata
O SR. HAROLDO LIMA (Bloco/PCdoB - BA. da privatização da Companhia Vale do Rio Doce, até

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. que o Congresso Nacional se manifeste a respeito
Deputados, de enorme importância e de grande al- do processo de privatização mediante decreto legis-
cance é o fato de que a Comissão de Minas e Ener- lativo.
gia da Câmara dos Deputados aprovou hoje projeto O art. 2Q diz que as manifestações do Congres-
de decreto legislativo propondo sejam sustados os so Nacional, a que se refere o artigo anterior, serão
efeitos do decreto que visa à privatização da Com- precedidas de parecer conclusivo do Tribunal de
panhia Vale do Rio DOCEI até que o Congresso Na- Contas da União sobre, como prevê a Constituição,
cional se manifeste a respeito do assunto. a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos

Esse fato tem grande significado no processo atos envolvidos no assunto e de parecer de Comis-
em curso no Brasil. Primeiro, porque está relaciona- são Mista do Congresso Nacional a ser constituída
do com minas e energia. O dado mas expressivo do para examinar a questão.
momento atual, talvez o fato político e econômico É à luz desses dois pareceres, do Tribunal de
mais importante, é justamente aquele que está sen- Contas da União e de Comissão Mista que irá anali-
do gestado objetivando a privatização da Companhia sar profundamente o assunto, que o Congresso Na-
Vale do Rio Doce, e a Comissão de Minas e Energia cional se pronunciará sobre o assunto.
não falava nada sobre o assunto. Além do mais, o Se tudo estiver certo, honestamente encami-
próprio Congresso Nacional estava completamente nhado, e o interesse nacional estiver sendo defendi-
alijado da privatização da Companhia Vale do Rio do, aí sim, o Congresso Nacional poderá dizer que
Doce. se privatize a Vale, porque o processo está sendo

As entidades mais importantes do Brasil, a feito de forma transparente, legítima e normal. Mas
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil - CNBB, se não for assim, Sr. Presidente, este Congresso irá
a Sociedade Brasileira para Progresso da Ciência - resgatar o seu poder e dizer ao Governo: "Não! Bas-
SBPC, a Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, .a ta! Esse tipo de privatização, prejudicial aos interes-
Associação Brasileira de Imprensa - ABI, embora já ses da Nação brasileira, com preços subsidiados,
estejam manifestando-se energicamente contra a subvalorizados, não deve ser feito".
privatização, não sabiam o que fazer, porque isso já Desejo saudar os membros da Comissão de
está decidido, ou seja, o Governo já está efetivando Minas e Energia da Câmara dos Deputados, da qual
a privatização, por intermédio do Bndes, se bem que qual V. Ex!! é dos mais destacados, e o Presidente
ninguém sabe quem é o responsável. Em síntese, é da Comissão, Deputado Flávio Derzi, que tem enca-
algo absolutamente sorrateiro, às escondidas, que minhado os trabalhos de forma absolutamente corre-
visa tirar do povo brasileiro um patrimônio gigantes- ta e democrática.
co. O decreto legislativo aprovado na manhã de hoje Em relação à proposta da Comissão de Minas
pela Comissão de Minas e Energia exigirá do Plená- e Energia, o povo brasileiro espera que o Congresso

. rio um posicionamento. O Plenário poderá assumir o Nacional possa ter uma palavra a dizer a respeito da
Projeto da Comissão de Minas e Energia no sentido privatização da Companhia Vale do Rio Doce. Este é
de que a privatização da Vale passe pela audiência o tema mais importante hoje em debate no Brasil. A
prévia do Congresso Nacional ou abrir mão disso, di- privatização da Vale estava sendo feita sem que o
zendo que não há nada a se fazer sobre o assunto e Congresso Nacional nada tivesse a dizer sobre o as-
entregando o ouro aos vendilhões da Pátria, que es- sunto, completamente marginalizado.
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Era o que tinha a dizer.
O SR. EDINHO BEZ (Bloco/PMDB - SC. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, investir no turismo é investir na ge
ração de empregos, assim como vêm fazendo os
países de maior demanda turística do mundo, que
seguem ao pé da letra as recomendações do maior
órgão de turismo do mundo, o Conselho Mundial de
Viagens e Turismo - WITC -, organismo com sede
em Londres, que desenvolve, com a anuência da
ONU, estudos e pesquisas visando mensurar o im
pacto da atividade turística na economia e que dá
respaldo aos Governos e ao empresariado dos paí
ses que desejam investir numa das indústrias que
mais empregos gera em todo o mundo e que, a pró
xima década, estará somando mais de 100 milhões
de novos empregos - o turismo.

Segundo o WITC, há quatro áreas-chaves de
cooperação entre setor público e privado, essenciais
para o real desenvolvimento da atividade turística:

1) é preciso fazer do setor de viagens e turismo
uma prioridade econômica estragégica, reconhecen
do seu poder gerador de empregos;

2} avançar em direção a mercados abertos e
competitivos;

3} incentivar o desenvolvimento sustentável;
4) eliminar barreiras para o crescimento.
Segundo o Conselho, em 1996, o turismo de-

verá ter movimentado US$3,6 trilhões em todo o
mundo. O relatório mostra ainda que, na próxima
década, o total de negócios alavancados pelo setor
deverá atingir a cifra de US$7,1 trilhões.

Estiveram empregados, em atividades ligadas
direta ou indiretamente ao turismo, nada menos que
255 milhões de trabalhadores, ou um em cada nove
representantes da população economicamente ativa.
Até 2006, serão criados mais de 100 milhões de no
vos empregos, o que significa, segundo o WITC, um
novo emprego a cada 2,4 segundos.

Além de se constituir num dos setores que
mais empregos gera em todo o mundo, um dos
grandes benefícios da atividade turística para Muni
cípios, Estados e nações é o seu poder inerente de
arrecadar impostos. Em 1996, a atividade arrecadou
mais de US$650 bilhões em impostos em todo o
mundo, valores que deverão dobrar nos próximos
dez anos, num crescimento real de 49,6%.

Um dos índices que demonstram a importância
do turismo na economia é o seu impacto sobre o
produto bruto mundial. Em 1996, 10,7% do produto
bruto dos países terá origem nas atividades ligadas

à indústria turística. No Brasil, 7,8% do PIB (Produto
Interno Bruto/dados de 1995) vêm da atividade. Uma
constatação é que, nos países desenvolvidos, o se
tor turístico representa valores cada vez mais signifi
cativos.

Na América do Norte, por exemplo, o turismo
comparece com 11,1% do produto bruto dos países.
Nos EUA, este valor é de 10,2%, e, na Espanha,
atinge a cifra de 17,95. Por outro lado, na América
Latina (excluído o México), o turismo impacta o PIB
em apenas 6,2%.

O último estudo do WITC sobre o Brasil data
de 1994 e mostra que a atividade movimentava no
País nada menos que US$4,45 milhões, ou, 7,8% do
PIB, gerando 5,8 milhões de empregos diretos e in
diretos. Naquele ano, o turismo arrecadou em im
postos US$47,86 bilhões e significou US$16,1 bilhõ
es em salários.

Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, diante
de toda esta pujança acima demonstrada, decidimos
dar uma modesta contribuição para o desenvolvi
mento do setor em nosso País, apresentando um
projeto de lei que cria o Fundo Nacional do Turismo,
que será composto com 5% dos recursos destinados
ou captados para a Embratur.

Entendemos que revitalizar o turismo nacional
é ponto pacífico para o engrandecimento e a retoma
da da posição do Brasil no ranking mundial. Entre
tanto, para esta ação vital ao setor turístico é neces
sário um programa próprio da Embratur que incenti
ve e até premie aqueles Municípios reconhecida
mente turísticos, com recursos para a melhoria de
sua infra-estrutura turística, sem depender de finan
ciamentos do BNDES e outros agentes financeiros.

Assim, ao propor a criação do Fundo Nacional
do Turismo, estamos contribuindo para a revitaliza
ção do setor em nosso País e, ao mesmo tempo, in
centivando os Municípios a empreenderem ações
para aumentar a demanda turística e desta forma
poder participar dos programas do Fundo Nacional
do Turismo que deverão ser elaborados e geridos
pela Embratur.

Os recursos componentes do Fundo Nacional
do Turismo advirão de recursos próprios da Embra
tur e funcionam como uma reserva técnica para pro
gramas específicos a serem criados pelo Instituto e
representarão 5% das dotações que lhe forem con
signadas no Orçamento da União; de receitas de
qualquer natureza provenientes do exercício de suas
atividades; das rendas de bens patrimoniais ou do
produto da sua alienação na forma da legislação
pertinente; dos empréstimos, auxílios, subvenções,
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contribuições, doações; transferências de outros ór- o Bamerindus, agora sob a denominação de Hong
gãos da Administração Pública Federal; dos resulta- Kong and Shangai Bank, é um processo do qual es-
dos de aplicações financeiras, na forma da legisla- peramos muito. À luz do Mercosul, o Paraná tem
ção pertinente; da remuneração de serviços prove- uma posição estratégica, e eu dou boas-vindas ao
nientes de financiamentos; do produto de multas de- Hong Kong and Shangai Bank ao Paraná.
correntes do exercício da fiscalização e outras recei- Sr. Presidente, Srs e Srs. Deputados, outro as-
tas eventuais. sunto que desejo abordar da tribuna diz respeito à

Cabe lembrar que o Brasil já ocupou posição medida provisória baixada ontem pelo Presidente
de destaque no destino dos turistas internacionais, Fernando Henrique, relativa ao parcelamento das dí-
mas por falta de apoio e incentivo ao setor hoje vidas que as prefeituras, os Governos Estaduais e
amarga o 46º lugar, perdendo até mesmo para paí- as entidades filantrópicas têm com o INSS. Feliz-
ses do Mercosul, como o Uruguai. E continua valen- mente, solicitamos que isso se desse através de me-
do a máxima de que turista bem recebido sempre dida provisória.
volta. Na nossa concepção isso inclui uma rede ho- O Presidente da República atendeu ao apelo
teleira capacitada, uma infra-estrutura básica que dos Senadores e Deputados e baixou medida provi-
não deixe a desejar, especialmente no que se refere sória nesse sentido.
a ações de saneamento básico nos Municípios de
potencial turístico. Dou boas-vindas também a esse projeto, que

considero uma repetição de outro já aprovado por
Certo da importância da medida que ora pre- esta Casa há alguns anos, o qual possibilitou aos

tendemos adotar através desta proposta, rogamos a Municípios brasileiros ajustarem suas contas junto
nossos pares o ne~essário apoio para a sua aprova- ao INSS, com parcelamento, debitado sobre o Fun-
ção. do de Participação.

Era o que tinha a dizer.
Também desejo manifestar-me a respeito da

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PRo reforma administrativa que hoje esta Casa irá discu-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. tir e votar. Depois de muitos anos de discursos e de-
Parlamentares, os ingleses estão de volta ao Para- bates, finalmente a Câmara dos Deputados irá votar
ná, depois de mais de sessenta anos do início da co- proposta de emenda à Constituição, que é muito
Ionização no norte daquele Estado, através da Com- bem-vinda.
panhia Norte Paranaense de Terras, chamada na
época de Paraná Plantation Company. Esta compa- O Brasil precisa de muitas reformas - a admi-
nhia fez do norte do Paraná o seu projeto fundiário, nistrativa, a tributária, a previdenciária, enfim, a re-
que, segundo consta, é considerado um dos mais forma do Estado., O Brasil tem de voltar a trabalhar
bem-sucedidos do mundo. para o cidadão, do nascer ao fim da sua vida. O Es-

No Brasil, sem dúvida alguma, aquele em- tado· tem de ser social. O Estado não pode ser em-
preendimento fez a colonização de todo o norte do presário. O Estado-empresário levou-nos a essa si-
Paraná. Cidades como Londrina, Cambé, Rolândia, tuação que ainda hoje o Brasil vive, com mais de
Arapongas, Apucarana, Umuarama, Cianorte e Ma- 390 milhões de miseráveis e de pobres. O Brasil
ringá foram implantadas pelos ingleses. E agora, de- sempre manteve um modelo fracassado, durante dé-
pois de mais de sessenta anos, eles voltam trazendo cadas, um modelo que não deu certo, que concen-
mais um grande investimento para o Paraná. Só te- trou a renda e que conduziu milhões de brasileiros à
mos de lamentar a perda, pelo grupo paranaense, pobreza.
do controle do Bamerindus. Lamentamos que o Gru- Ao lado do Plano Real, acredito que as refor-
po Andrade Vieira tenha perdido o controle acioná- mas que estamos encetando, como a administrativa,
rio. Mas no mundo do sistema financeiro em que vi- farão do Brasil um país melhor para os nossos filhos
vemos, essa oscilação acontece e, infelizmente, e descendentes.
abateu-se sobre a família e o Grupo Bamerindus. Queremos o melhor para a nossa Pátria e para

Mas felizmente o Banco Central, o Governo o nosso povo. Queremos dotar o Estado brasileiro
Federal e o Congresso Nacional, que dotou o Poder da mesma agilidade das empresas privadas. Nós, do
Executivo de legislação eficiente, possibilitaram o in- setor público, infelizmente, não as temos. Já fui Pre-
gresso dos ingleses no Paraná. O Bamerindus é o feito, Secretário de Estado da Fazenda do Paraná.
terceiro maior banco do Brasil em tecnologia, capital Conheço, portanto, a realidade dos três níveis de
e know-how. E será possível consolidar ainda mais Governo municipal, estadual e federal.



O SR. CARLOS SANTANA (Bloco/PT-RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, novamente venho a esta tribuna
para pedir justiça em favor dos trabalhadores. Os
funcionários dos Correios ontem fizeram uma grande
passeata no Rio de Janeiro para reivindicar o que é
de direito: um adicional de remuneração por exerce
rem atividades perigosas. A luta acontece desde
1991, quando os companheiros já percorriam esta
Casa para alcançarem esse direito.
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Portanto, sou favorável à reforma administrati- que pareça ser capaz de conter a violência policial
va e a todas as outras que venham em be.nefício do contra a sociedade. É uma verdadeira catástrofe o
Brasil. fato de policiais estarem assassinando, matando e

Era o que tinha a dizer. roubando aqueles que deveriam estar protegendo.
O SR. JOSÉ AUGUSTO (Bloco/PT - SP. Pro- O País exige que esses assassinos covardes

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr'ls e sejam exemplarmente punidos. E aproveito esse epi-
Srs. Deputados, o Brasil que sonhamos para nossos sódio para conclamar os Srs. Deputados a aprova-
filhos e netos parece-me hoje muito mais distante do rem a lei que determina a competência da Justiça
que jamais imaginávamos. A volta da democracia ao Civil no julgamento dos crimes cometidos por milita-
País, que fez reviver a esperança de dias melhores res. Não podemos continuar coniventes com a impu-
para todos os brasileiros, revelou~nos a podridão nidade, com a morosidade e as leves penas aplíca-
que assola as instituições criadas para servir ao das aos policias que se utilizam da autoridade confe-
povo e à Nação. rida pelo Estado para a prática de crimes. São crimi-

A prova desta afirmação, nobres colegas, está nosos mais perigosos que quaisquer outros e não
estampada em todos os jornais do País, na figura podem continuar recebendo o privilégio de julgamen-
dos policiais militares que torturam, roubaram e ma- to diferenciado.
taram cidadãos indefesos na Favela Naval, na cida- Sr. Presidente, peço a V. Ex.!!, em nome desta
de de Diadema, Estado de São Paulo, pessoas co- Casa, que solicite ao Presidente da República a ins-
muns que tiveram a infelicidade de cruzar o caminho tituição de pensões vitalícias aos familiares das víti-
daqueles nove assassinos. Homens pagos e treina- mas dos assassinos da Favela Naval, em Diadema,
dos para darem suas vidas na luta contra a criminali- porque é responsabilidade exclusiva do Estado a vi-
dade; homens que juraram defender a sociedade gilância dos que deles receberam a autoridade e a Ii-
contra as ameaças de banditismo e da violência aca- cença para portar as armas utilizadas para assassi-
baram por se tornar os piores inimigos dos homens nar pessoas indefesas.

de bem. Fatos como esse, que se tomam rotina nas ci-
O cidadão, que já não pode mais confiar na dades brasileiras, estão diretamente ligados ao des-

Polícia e no Estado, que deveria protegê-lo, volta-se monte do Estado brasileiro. Enquanto a Polícia morre
aos bicheiros e traficantes que lhe oferecem justiça à mingua pela falta de treinamento, de bons salários e
social e proteção contra a criminalidade externa, em de bons equipamentos, os empresários da segurança
troca do silêncio de todos. privada faturam alto na prestação de serviços de segu-

Os filhos dos homens de bem estão sendo rança. Assim como ocorreu com a educação pública e
cooptados pelos bandidos e passam a integrar orgu- gratuita, onde nossas escolas e universidades foram
Ihosamente as fileiras do tráfico de drogas e outras desmontadas para dar lugar à indústria do ensino pri-
falanges criminosas. Tudo porque o Estado há muito vado, a saúde e a segurança são o alvo da vez. Esta
os abandonou, transformando as favelas e bairros Casa não pode se calar diante de tão graves constata-
operários em terra sem lei, em terra da lei do mais ções, sob pena de nos tomarmos coniventes com to-
forte, a lei da bala à queima-roupa. dos esses assassinados: Carandiru, Corumbiara, Eldo-

A nossa Polícia, braço armado da sociedade, rado do Carajás, Caruaru e agora Favela Naval. No-
que é hoje o maior cúmplice da criminalidade, é tam- mes que entram definitivamente para o lado obscuro
bém vítima do Estado brasileiro. Um Estado que tem da história do nosso Brasil.
vivido refém de uma classe política omissa e ganan- Era o que tinha dizer.
ciosa, que desvia recursos de saneamento básico,
habitação, educação e saúde em prol de obras fa
raônicas que consomem uma infinidade de recursos
e são manipuladas para engordar os cofres de seus
aliados políticos e colher votos dos eleitores desavi
sados.

Que fique bem claro que Diadema não é uma
fatalidade, é uma regra que se efetiva no País atra
vés de outras tragédias, como a da cidade de Dianó
polis, em Tocantins, onde policiais militares assassi
naram toda uma família. Não há lei nem autoridade



NOTA TÉCNICA

NOTA A QUE SE REFERE O ORA
DOR:

Excelentíssimo Senhor Deputado
O Relator da PEC nº 173-AJ95, na Comissão

Especial, propõe nova redação ao art. 39, da CF/88,
para estabelecer que a lei, de iniciativa de cada Po
der (União - Estados - DF - Municípios), fixe a polí
tica remuneratória e os planos de carreira (Art. 39),
vedando:

-111 - qualquer incorporação aos vencimentos
dos servidores públicos, ativos fi inativos, bem como
às pensões, seja a que título for, ressalvando o adi
cionai por tempo de serviço e observado o art. 37, XI
e XII.-

Referida vedação visa impedir que qualquer
vantagem financeira percebida pelo servidor, além
do vencimento básico, independentemente de sua
natureza, peculiaridade ou periodicidade, seja incor
porada à remuneração ou aos proventos de aposen
tadoria. Pretende a proposta que as gratificações só
sejam pagas enquanto o servidor trabalhar e preen
cher as condições para as quais as vantagens se
destina.

Tal impedimento é punitivo ao extremo. Nem na
legislação previdenciária, nem na trabalhista existe tal
vedação. Até pelo contrário: é!-S parcelas percebidas
em caráter permanente por mais de 2 (dois) anos são
incorporadas ao salário mensal do trabalhador. Isto
porque, se o servidor ganha uma vantagem e não a in
corpora nunca, quando tiver direito à aposentadoria
esta sofrerá reduções drásticas, já que terá como base
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Vários companheiros estão intemados em hospi- fajuta. Estamos vendo desemprego para todos os la-
tais, com problemas de saúde em conseqüência'do dos e as pessoas cada vez mais cabisbaixas.
serviço do dia-a-dia. Daqui a pouco, o Senado Federal Era o que tinha a dizer.
vai votar o Projeto de Lei nl! 110194 - aprovado nesta O SR. ARNALDO FARIA' DE SÁ (PPB-SP.
Casa -, que fará com que os companheiros carteiros Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, solicito a
tenham direito ao adicional por exercerem atividade V. Ex.!! que seja transcrita na íntegra nota técnica
perigosa. Esperamos que lá aconteça a mesma coisa. em que se demonstra que, se não conseguirmos por
Para isso, os companheiros do Rio de Janeiro, da Ba- meio de um DVS retirar o item 111 do art. 39 da pro-
hia e de São Paulo visitaram, desde ontem, os gabine- posta relativa à reforma administrativa, os aposenta-
tes dos Senadores. Aprovado, esse projeto beneficiará dos perderão tudo o que foi conquistado quando da
centenas de trabalhadores que já deveriam ter sido votação da reforma da Previdência nesta Casa.
contemplados em vários momentos. Contudo, neste Não se diga que é mentira, pois o art. 32 do
País, aquilo que visa o social, que visa atender os tra- substitutivo estabelece claramente que o montante
balhadores, nunca é feito; ou, quando é feito, aconte- dos descontos previdenciários que incidiram nos últi-
ce sempre com muita demora. mos cinco anos serão devolvidos ao servidor na for-

Acho que vários Parlamentares do Rio de Ja- ma da lei. Se vão devolver, é porque efetivamente
neiro não estão sendo coerentes com a realidade do querem retirar do trabalhador esse direito conquista-
nosso Estado. O Governador Marcelfo Alencar não do na Constituinte de 1988.
está repassando para os sindicatos ligados às em
presas estaduais as mensalidades dos afiliados para
que sejam pagas as despesas. Com isso, vários sin
dicatos do Rio de Janeiro estão quebrando. S. Ex.!!
ordenou que segurassem todas as consignações
dos sindicatos. Nossos companheiros estão indo à
Justiça para requerer o direito de descontar dos tra
balhadores, e, dessa forma, manter a estrutura dos
sindicatos. É isso que acontece em nosso Estado. A
Justiça, que deveria estar do lado dos trabalhadores,
não está. Esta é a realidade que estamos vivendo. O
Governo do Estado só estava preocupado em sediar
a Olimpíada de 2004 - não conseguiu por conta da
questão da violência. Há miséria, e mais de 1 milhão
estão desempregados.

E se fala em modernidade. Quero modemidade
que dê empregos, não essa falsa modernidade. Só
no Rio de Janeiro, há 1 milhão de desempregados 
nas ferrovias, nos portos, na construção naval. A
construção naval já teve 50 mil trabalhadores, e hoje
o número está reduzindo a 6 mil. Essa é a moderni
dade. Falar em modernidade com a barriga cheia é
fácil. O que está lá, trabalhando dia a dia, é que
sabe como está a situação.

Sr. Presidente, o Estado do Rio de Janeiro está
indo à falência. Vemos isso nos jornais todos os
dias. Não é à toa que, daqui a pouco, estaremos
como Ministro de Minas e Energia para tentar solu
cionar o problema dos seis estaleiros do Rio de Ja
neiro. Os companheiros estão sendo demitidos, mas
o Fundo de Garantia não está sendo pago. Isso é
modernidade? A modernidade do desemprego?

Muitos vêm falar de reforma. Eu quero reforma
que dê emprego, comida, moradia, não esta reforma



NOTA TÉCNICA Nº 619, DE 1996

O Exmo. Sr. Presidente do Senado Federal, Se
nador José Sarney, solicita, por intermédio da src nº
1.791/96, análise desta Consultoria Legislativa sobre a
redação ao inciso 111 do art. 39 do Substitutivo apresen
tado à PEC nº 173-A, de 1995, pelo relator da Comis
são Especial incumbida de apreciá-Ia.

O referido dispositivo veda qualquer incorpora
ção aos vencimentos dos servidores públicos ativos
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de cálculo somente a parte fixa do vencimento, sem- e inativos, bem como às pensões, seja a que título
pre de valor irrisório e inexpressivo. for, ressalvado o adicional por tempo de serviço.

Atualmente, todos os servidores públicos da Em correspondência encaminhada ao nobre
União possuem vantagens financeiras decorrentes Senador José Sarney, a Associação Nacional dos
de gratificações pela reiterada política salarial de Fiscais de Contribuições Previdenciárias propõe a
criar vantagens paralelas e não reestruturar as tabe- supressão do inciso supracitado.
las de vencimento básico que já são extremamente Argumenta a Associação que, com a aprova-
insignificantes. ção do texto proposto pelo relator, "haverá uma re-

Se tais vantagens não vierem a ser incorpora- dução drástica da remuneração dos servidores, con-
das pode-se avaliar a violenta redução dos valores siderando, que tais gratificações representam em
da aposentadoria ou pensão, quando uma destas média 75% dessa remuneração".
vier a ser concedida. Alega ainda "que a medida alcançará os já

A intenção do relator em não respeitar os direi- aposentados, visto que as gratificações e vantagens
tos adquiridos é clara quando no artigo 32 do Substi- que vierem a ser criadas somente serão devidas en-
tutivo ele diz que "O Montante dos descontos previ- quanto o servidor se encontmr 'nas condições que
denciários que incidiram, nos últimos cinco anos an- lhes deram causa, tomando letra morta não só o dis-
teriores à promulgação desta emenda, sobre gratifi- posto no inciso 111 do art. 40 da Constituição Federal,
caÇÕ8s e vantagens não incorporáveis aos venci- como também os §§ 4º e 5º, que dispõe sobre a pa-
mentos por força do disposto no art. 39, 111 da Cons- ridade entre ativos e inativos".
tituição Federal serão devolvidos ao servidor, na for- De fato, o inciso 111 do art. 39 do Substitutivo
ma da lei, que poderá determinar sua compensação Moreira Franco, se analisado isoladamente sob a óti-
com as contribuições que vierem a ser devidas ao ca do texto constitucional vigente e da atual política
sistemas de previdência social". remuneratória dos servidores públicos, leva-nos à

Por tais razões e considerando que a aprova- conclusão de que o proposto no referido dispositivo
ção do dispositivo cria um verdadeiro caos social e implica redução drástica dos atuais níveis remunera-
financeiro na vida dos servidores, com reflexos ime- tórios de todos os servidores públicos.
diatos no resultado de seu trabalho, há absoluta ne- Como é sabido, em decorrência de distorções
cessidade de suprimir do texto da proposta o inciso ocorridas ao longo do tempo no padrão remunerató-
111, do art. 39, na forma da proposta do Relator. rio do serviço público, criaram-se as mais diversas

Confirmando nosso entendimento, anexamos a formas de gratificação como mecanismo tendente a
Nota Técnica n2 619, de 1996, da Consultoria Legis- corrigir tais distorções ou mesmo preservar o poder
lativa da Presidência do Senado Federal, onde con- aquisitivo das diversas modalidades de vencimentos
clui que, se vigorar a proposta do inciso 111, do art. prevalecentes.
39, mesmo as vàntagens percebidas há mais de 30 Em verdade, ao assim se proceder, se por um
(trinta) anos seriam excluídas dos cálculos dos pro- lado obteve-se êxito na manutenção de determina-
ventos dos servidores. das carreiras especializadas, por outro estabeleceu-

Por tais razões contamos com o indispensável se uma prática caótica na política de remuneração,
apoio de V. EX- no sentido de votar pela supressão dos servidores públicos e contrária aos interesses da
do inciso 111, do art. 39, da Proposta de Emenda própria administração.
Constitucional nº 173-A/95, conforme proposto no Assim, atualmente, a remuneração é composta
Relatório do deputado Moreira Franco. de níveis de vencimentos irrisórios, aos quais são

adicionadas gratificações, das mais variadas espé
cies, superiores muitas vezes ao vencimento básico.

Sem dúvida, essa sistemática de remuneração
acaba por desfigurar toda a estrutura de planos de
cargos e carreiras da Administração Pública, ao
mesmo tempo que permite aos administradores,
muitas vezes de forma casuística, privilegiar determi
nadas categorias em prejuízo de outras, sem que
tais procedimentos reflitam as reais necessidades e
prioridades do Estado.
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Dessa forma e objetivando a correção de tais
práticas distorcidas, é que o relator propõe a unifor
mização dessas gratificações em apenas quatro mo
dalidades:

1 - adicional por tempo de serviço;

2 - adicional ou prêmio de produtividade, de
natureza eventual;

3 - adicional por atividades penosas, insalu
bres, perigosas; e

4 - gratificação de função de confiança ou de
cargo em comissão.

Ademais, e aqui reside a discordância da Asso
ciação, veda toda e qualquer incorporação de gratifi
cação aos vencimentos, à exceção do adicional por
tempo de serviço.

Entendemos que o relator, ao assim fazer, pre
tendeu estabelecer uma nova política remuneratória
que fosse ao mesmo tempo mais transparente e rea
lista. Nesse sentido, é prevista lei de iniciativa de
cada um dos três Poden3s, prevendo instituição de
política remuneratória e n3spectivos planos de carrei
ra (art. 39, caput).

Não é demais enfatizar que quanto ao discipli
namento das gratificações, isto é, da restrição im
posta à criação das suas mais variadas modalida
des, não há objeção explícita por parte daquela As
sociação.

Como mencionado anteriormente, o ponto cen
trai de discordância reside na proibição da incorpora
ção de gratificações.

Atualmente, essa questão é tratada em legisla
ção ordinária que prevê a possibilidade da incorpora
ção, segundo sistemática própria, após quinze anos
de efetivo exercício da função ou cargo correspon
dente à gratificação a ser incorporada (décimos).
Essa nova prática já veio corrigir procedimento ante
rior que era por demais flexível. O instituto da incor
poração, na verdade, é reflexo da tradição do direito
brasiieiro que o adotou com base no critério da habi
tualidade na percepção da gratificação.

Nesse sentido, se for aprovada a extinção do
instituto da incorporação, poderá ocorrer, por exem
plo, que determinado servidor, depois de exercer
função de confiança ou cargo em comissão durante
30 a 35 anos, nada levará para a aposentadoria.

Em relação à vedação pretendida pelo relator,
cabe-nos assinalar que a própria Previdência Social
tem, para a apuração do benefício da aposentadoria,
mecanismo mais adequado do que aquele que se
pretende para o servidor público.

Entendemos que o relator, ao visar a correção
de certas distorções relativas à incorporação de gra
tificações, foi por demais rigoroso e restritivo.

Analisando a proposta de emenda como um
todo, depreende-se que a preocupação maior do re
lator foi, em última instância, restringir a equiparação
que hoje se faz entre o pessoal ativo e inativo.

Ao vedar a incorporação, na prática está se
atenuando sobremaneira a extensão, aos aposenta
dos, de vantagens e benefícios auferidos pelos ser
vidores em atividade.

Entendemos que o instituto da incorporação
não constitui mecanismo responsável por possíveis
distorções que atualmente ocorrem no âmbito da po
lítica global de pessoal da administração pública,
não importando que os servidores sejam aposenta
dos ou não, mesmo porque gratificações incorpora
das pressupõem, de direito e de fato, contrapartida
de exercício de função de confiança ou cargo comis
sionado durante o período em que o servidor esteve
em atividade. Não representa, dessa forma, exten
são de vantagens e benefícios sem que tenha havi
do qualquer prestação de trabalho por parte do ser
vidor aposentado.

Vale ressaltar que a atual sistemática prevista
no § 4 do art. 40 da Constituição Federal, ao asse
gurar que quaisquer benefícios ou vantagens conce
didos aos servidores em atividade sejam estendidos
aos inativos incluindo-se aí os decorrentes da trans
formação do cargo ou função em que se deu a apo
sentadoria, toma inflexível toda e qualquer política
voltada à racionalização e modernização da política
de pessoal na administração pública.

Cabe observar que o texto constitucional vigen
te assegura ao servidor aposentado a garantia de re
muneração como se estivesse no cargo, quando na
verdade tal garantia deveria estar vinculada ao cargo
que efetivamente exercia quando se aposentou. Há
que se assegurar, segundo nosso entendimento, a
garantia de proventos referentes ao último cargo efe
tivamente exercido, sendo abrangidos por essa ga
rantia, de maneira justa e correta, as incorporações
concedidas na forma da lei.

Vê-se, portanto, que a proposta do eminente
relator desloca o equacionamento da questão acima
para o âmbito do instituto da incorporação que, no
nosso entender, s.m.j., não representa o fator indutor
das restrições hoje enfrentadas pela política de pes
soal da Administração Pública Federal.

Eram estas as considerações que tínhamos a
fazer.
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Consultoria Legislativa, 7 de novembro de
1996. - Antonio Ostrowski.

O SR. FERNANDO RIBAS CARLI (Blo
co/PDT-PR. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, srªs. e Srs. Deputados, depois de engo
lir insultos presidenciais e de alguns sábios da Corte,
parece que a Oposição consegue, finalmente, alertar
o Governo para a iminência de um colapso total do
plano de estabilidade, quando em seis meses se
acumula um déficit comercial de mais de 6 bilhões
de reais, o que põe em xeque a mais preciosa das
âncoras do real: a política cambial.

Os fracassomaníacos, caipiras e neobobos só
não entendem como tanta gente inteligente, com
uma coleção tão fantástica de PhD, conseguiu iludir
a opmiál) pública até agora, arranjando desculpas
para a cestruição do parque industrial nacional. O
mais chocante é como o principal guru intelectual
deste Governo, o diretor do Banco Central, Gustavo
Franco, fica impune depois de ter insistido tanto que
os rombos da balança comercial eram uma imensa
vantagem para o País.

O corte no financiamento das importações de
terminado pessoalmente pelo Presidente Femando
Henrique Cardoso, num gesto salvacionista, repre
senta um recuo político importante na tão decantada
globalização. Afinal, o Presidente, com suas sólidas
observações de viagem, deve ter notado que abertu
ra de mercado só interessa para quem tem o que
vender no grande mercado mundial.

Os grandes países industrializados sempre fo
ram e continuam fechados com barreiras intranspo
níveis à custa de sobretaxas, quotas ou simples proi
bição de importação. Só os embargos da Comunida
de Européia nos impedem de vender produtos no
valor de US$6 milhões anuais.

Há menos de um mês, nos Estados Unidos,
nosso Ministro da Indústria e do Comércio, Francis
co Dornelles, teve de ouvir das autoridades america
nas que alguns produtos nossos vão continuar so
bretaxados, como o suco de laranja, os calçados e o
aço plano, e outros, simplesmente proibidos, como a
carne de frango.

Nossa abertura total e irresponsável nos coloca
dentro do MERCOSUL em condições extremamente
desvantajosas. Só em relação à Argentina, fecha
mos 1996 com um déficit de quase US$1 bilhão.

Mas, afinal, o que conseguimos com o escan
caramento das importações desde 1995? Recessão,
desemprego, destruição de importantes segmentos
industrias, liquidação da agricultura e, principalmen-

te, um buraco nas contas externas difícil de recupe
rar.

Sr. Presidente, srªs. e Srs. Deputados, desde
a edição da medida provisória que criou a URV e de
pois da que criou o real, o PDT vem alertando para
os riscos desta política cambial irresponsável. Tínha
mos claro o desastroso exemplo argentino, que con
seguiu transformar-se num país importador até de
alimentos e ter o maior índice de desemprego de
sua história, graças à insistência em manter uma ir
real paridade peso/dólar. Chegamos a jJropor emen
da à lei do real, mas não fomos ouvidos.

O modelo vendido pelos PhD palacianos pare
cia perfeito, embora fosse óbvia sua fragilidade. A in
dústria nacional perderia, como perdeu, competitivi
dade, alguns setores foram devastados com a com
petição extema, ficou mais fácil importar do que pro
duzir aqui. No caso da agricultura, a política cambial,
somada à irresponsabilidade no processo de impor
tações, deixou um saldo trágico nas safras de 95/96
e 96/97. Foram milhões de desempregados, milha
res de pequenos e médios agricultores perderam
suas terras para o sistema financeiro, preços avilta
dos, desestímulo total, desmanche das estruturas de
assistência técnica e pesquisa.

Nesse processo vale salientar um outro aspec
to, talvez o mais grave, para a economia nacional.
Exacerbou-se o velho conceito colonizado de que os
produtos estrangeiros são sempre melhores do que
os nacionais. E o que se viu foi uma invasão de
quinquilharias, transformando os camelódromos de
todo o País em imensa quitandas made in China, In
donésia, Japão e EUA.

Tentou-se a todo custo demonstrar que o em
presário brasileiro é incompetente, acomodado, que
só visa ao lucro fácil. Quem não ouviu dezenas de
vezes os acadêmicos palacianos que justificaram
sua política de abertura afirmando solenemente:
"Precisamos de um choque de competência?".

Ora, como cobrar competência quando nosso
empresário tem custos financeiros de 4%, 5% e até
8% ao mês, contra uma concorrência que trabalha
com dinheiro a custo de, no máximo, 8% ao ano!
Além disso, os produtos importados chegavam ao
Brasil com a vantagem de serem pagos só depois de
180 ou 360 dias.

Convenhamos, não é demérito, nem inusitado,
que empresas estrangeiras comprem empresas na
cionais. Mas o que vimos nesses últimos dois anos
foi um processo de canibalização, com a cumplicida
de de uma política cambial e taxas de juros incom
patíveis com qualquer processo econômico decente.
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Diga-se de passagem, ninguém pediu ao Brasil Srs. Parlamentares, no Estado de Rondônia
tamanha abertura. Nem mesmo a Organização Mun- enfrentamos esta situação lamentável, o desempre-
dial do Comércio, que revela dia a dia ser um instru- go: O que nos al;jsombra é o número elevado de de-
mento dos grandes contra· as economias periféricas sempregos, em se tratando de um Estado novo, com
e dependentes. Exageramos, como sempre: a maio- grande potencialidade de riqueza.
ria dos produtos importados pelo Brasil paga hoje Rondônia tem sido prejudicada pelas ONG e
apenas 2% de tarifa, enquanto a tarifa de importação grupos que se dizem defensores do meio ambiente,
predominante no Japão, por exemplo, é de 15% e de mas na verdade estão a serviço de interesses dos
20% na Coréia. países de Primeiro Mundo, quando procuram dificul-

Diante da nova orientação do Presidente da tar o desenvolvimento do nosso Estado.
República, esperamos que subme~a um mínimo de Rondônia tem como desenvolver-se através de
bom senso nas ações da equipe econômica. Chega seu solo fértil, de forma responsável, sem causar
de modismos. Globalização é um termo bonito, sem- prejuízos ao meio ambiente, não sendo diferente no
pre para os outros. É assim pelo menos que pensam aproveitamento da madeira pelas nossas indústrias.
os grandes países industrializados, cada dia mais ar- Não poderia ·deixar de lamentar, por essas açõ-
mados para guerras comerciais, cada dia mais fe- es tão prejudiciais ao meu Estado, que não tem fina-
chados para o chamado mercado mundial, cada dia Iidade outra a não ser a de viver à custa dos grandes
buscando novas vítimas nesse mercado. organismos internacionais.

Não se trata de resolvermos velhos conceitos Com relação aos Prefeitos do meu Estado,
nacionalistas, mas de garantir um mínimo de segu- quero dizer que, como os demais alcaides, estão
rança ao nosso setor produtivo. Importar sem crité- tentando colocar a casa em ordem, mas tenho certe-
rios é desempregar brasileiros para empregar es- za de que não deixarão de dar atenção a esse grave
trangeiros, na maioria dos casos em empresas sub- mal - o desemprego.
sidiadas. Competição saudável só teremos quando Sr. Presidente, gostaria que meu pronuncia-
tivermos uma política industrial compatível com a de- mento fosse divulgado no programa A Voz do Brasil.
manda do nosso mercado interno e quando este Era o que tinha a dizer.
mercado interno for convertido em patrimônio nacio- O SR. HUMBERTO COSTA (BlocoIPT-PE.
nal, a salvo da nova modalidade de pirataria, que é o
sistema financeiro internacional. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,

Sras. e Srs. Deputados, ainda que a violência seja
Era o que tinha a dizer. lema corriqueiro hoje em dia, não consegui assistir
O SR. EURIPEDES MIRANDA (Bloco/PDT- impassível ao achincalhe, à extorsão, aos espanca-

RO. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden- mentos e ao assassinato cometido por dez policiais
te, Sras. e Srs. Deputados, é preocupante que a militares em Diadema e exibidos na noite de segun-
maioria dos Prefeitos não considere prioritário inves- da-feira pelo Jornal Nacional.
tir em soluções para gerar empregos, num momento Ainda que alguns de meus colegas digam que
de muita angústia para os que não têm como dar o a violência policial já se tomou tão usual que não
sustento a seus familiares. chega a causar espanto, não posso deixar de me in-

Faço este pequeno comentário com base em dignar com a gratuidade das cenas que eu e milhões
pesquisa publicada pela Gazeta Mercantil que mos- de brasileiros vimos exibidas em nossas televisões.
tra os principais problemas enfrentados pelos Muni- E ainda que o Ministro da Justiça, Nelson Jo-
cípios: saúde, desemprego e educação. bim, insista em declarar que o que ocorreu é ·um

A pesquisa diz que recursos públicos de gran- fato isolado", não há como acreditar.
de parte das cidades devem estar direcionados até o Violência de policiais, civis e militares, é rotina
ano 2000 para saúde, educação e habitação. Po- no País. O que vimos exibido em horário nobre na
rém, o desemprego só aparece como uma das priori- maior rede de comunicação foi a ação de policiais
dades nos Municípios com mais de 100 mil habitan- fardados. Prefiro nem imaginar, Sr. Presidente, o
teso que eles fazem sem seus uniformes.

Já nos Municípios pequenos, de até 20 mil ha- O que ocorreu no início desta semana, mostra-
bitantes, os investimentos em agropecuária têm im- do cruamente em rede nacional, precisa servir para
portância semelhante à habitação, diz a mesma pes- nos tirar da inércia. É preciso que trabalhemos pela
quisa. aprovação de projetos relacionados à área de direi-
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tos humanos e, principalmente, para que consiga- lo que, por exemplo, foi o que conseguiu equipar-se
mos destruir o corporativismo que impediu, por para, segundo o anseio e a luta dos segmentos edu-
exemplo, que um projeto da autoria do meu compa- cacionais e da consciência progressista do nosso
nheiro de partido Deputado Hélio Bicudo propondo o País, oferecer as oito séries de ensino obrigatório a
fim da dicotomia entre as Polícias Civil e Militar fosse toda a população. Em segundo lugar, trata-se de
aprovado. uma política marcantemente antidemocrática e auto-

Precisamos trabalhar para que se consiga que ritária, elaborada, como já assinalou, nos gabinetes
crimes cometidos por policiais sejam julgados pela fechados; nada resulta de consulta à comunidade
justiça comum, sem privilégios ou proteções basea- escolar ou às entidades representativas dos profis-
das no espírito de corpo. sionais da educação. Os que fazem o dia-a-dia da

Investigar apenas a Polícia paulista, Sr. Presi- educação não são chamados a opinar sobre as me-
dente, Sras. e Srs. Deputados, não basta. É preciso didas a serem aplicadas. São convocadas a imple-
que se averigúe a fundo a questão da violência de mentá-Ia, gostem ou não. A educação não é encara-
homens que deveriam coibi-Ia. da como uma política pública que, para ser eficaz,

Quanto a esses criminosos, que sem qualquer deve envolver a sociedade, mas como simples ação
justificativa, a não ser um poder irracional e uma de governo que deve levar de roldão as objeções
atração doentia pelo sangue, espancaram, balearam técnicas e políticas.
e riram da dor de um cidadão brasileiro e, passados O terceiro traço e o mais escandaloso dessa
alguns dias, assassinaram outro inocente, que res- política é a clara intenção de aprofundar a desvalori-
pondam por seus crimes como qualquer cidadão co- zação dos profissionais da educação. Num país e
mum e que suas punições sejam exemplares. num estado que precisa motivar e atrair contingentes

Sr. Presidente, solicito a V. Ex.'! que meu pro- crescentes de docentes qualificados para a sala de
nunciamento seja divulgado nos meios de comunica- aula, o Governo Covas está produzindo dezenas e
ção desta Casa. dezenas de milhares de professores demitidos! A

Era o que tinha a dizer. contraface disso é a manutenção do achatamento
O SR. IVAN VALENTE (Bloco/PT-SP. Pronun- dos vencimentos. O salário de fome dos professores

cia o seguinte discurso.) _ Sr. Presidente, Sras. e da rede estadual do ensino fundamental fica patente
Srs. Deputados, venho à tribuna para tratar mais no valor da faixa inicial da carreira: vergonhosos
uma vez do tema educação. Outra vez quero abor- R$167,05, de salário-base por vinte horas! O produ-
dar a política educacional que, sob orientação do to disso só podia ser a insegurança e o desestímulo,
Banco Mundial, o Governo FHC vem implementando que claramente predominam no meio dos profissio-
no País. Desta feita, quero deter-me - ainda que de nais da educação de São Paulo hoje.
maneira rápida - nas implicações dessa política no Essa política, aliás, é coerente com o que vem
Estado de São Paulo, já que o Governador Mário propondo o Governo FHC. Ele jogou pesado para
Covas e sua Secretaria de Educação sempre procu- que na LDB prevalecesse (como de fato acabou pre-
ram antecipar-se, no que é possível, ao que o Go- valecendo) uma posição que não estimular a profis-
vemo Federal projeta no plano nacional. Ou seja, sionalização dos professores. De outro lado, isso
graças às ações dos Governos Estadual e Federal combina perfeitamente com as propostas que o Mi-
os dramas pelos quais São Paulo passa, hoje, no nistro Paulo Renato vem fazendo em defesa da con-
terreno educacional, bem podem ser vividos pelos tratação de docentes leigos para as redes munici-
demais Estados daqui para frente. pais e estaduais de ensino. Diretrizes que agora eles

Desde 1995, o Estado vem sendo um laborató- procuram consumar com a política para a eliminação
rio privilegiado dessa política que busca transferir da formação propedêutica no ensino profissional.
para professores, pais, alunos e Municípios o dramá- Como já destaquei, tudo isso tem um objetivo
tico ônus de décadas e décadas de desmonte da claro: o Governo Covas quer transferir para os muni-
educação e da escola pública, praticado pelos su- cípios, quer municipalizar - custe o que custar, a fer-
cessivos Governos Federal e Estaduais. ro e a fogo- o ensino das quatro séries iniciais do

Em primeiro lugar, a marca dessa política é o ensino fundamental. Essa política vem se materiali-
seu traço nitidamente tecnocrático. Tudo é elabora- zando num conjunto de medidas articuladas que têm
do segundo o que receitam os organismos multilate- infernizado a vida das famílias, dos estudantes e dos
rais internacionais - Banco Mundial, BID etc. -, igno- profissionais da educação. Um dos primeiros passos
rando a história da educação no Estado de São Pau- foi a chamada "reestruturação da rede", que, não por



MEDIDA PROVISÓRIA A QUE SE RE
FERE O ORADOR:

o SR. ÁLVARO GAUDÊNCIO NETO (PFL 
PB. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr.as
e Srs. Parlamentares, ocupo esta tribuna não para
reivindicar, mas para me congratular com o Gover
no, com o Presidente Fernando Henrique Cardoso
pela sensibilidade que teve ao baixar Medida Provi
sória nº 1.571, de 1º de abril de 1997, que dispõe so~

bre amortização e parcelamento de dívidas oriundas
de débitos contraídos com a Previdência Social.

Esse assunto foi objeto de repetidos pronuncia
mentos nesta Casa, fazendo apelo ao Sr. Presiden
te, porque conheço a realidade das Prefeituras Muni
cipais. Foram feitos vários apelos dos Prefeitos
Neto, da cidade de Sumé; Carlos Batinga, de Mon
teiro; Clóvis Ramos, de São João do Cariri; e Braz
Fernandes de Oliveira, do Congo, reivindicando uma
ação do Governo no sentido de fazer com que eles
pudessem cumprir o mínimo do que foi prometido
para uma meta administrativa.

Portanto, congratulo-me com o Governo e peço
que seja inserida nos Anais desta Casa a referida
medida provisória.
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acaso, separa de prédio as quatro primeiras séries para treinar seu pessoal, em detrimento do desen-
das quatro últimas. Resultado: separação de irmãos, volvimento normal das atividades dos estabeleci-
aumento da distância entre residência e o local de mentos.
estudo de muitas crianças, aumento dos problemas Essa política tem provocad.o crescente repúdio
de segurança para alunos e professores, elevação na sociedade paulista. A Secretaria de Educação,
das despesas de transportes para as famílias, super- por exemplo, não se sente encorajada nem mesmo
lotação das salas, demissão em massa de professo- a comparecer a audiências públicas realizadas na
res etc. Assembléia Legislativa. Os estudantes, pais, funcio-

Outros passos têm se seguido a isso: fecha- nários e educadores já começam a se mobilizar.
mento dos cursos de suplência, pressão política, ad- Este é o caminho para barrar a política de municipa-
ministrativa, chantagem financeira e clientelismo Iização, desmonte e privatização do ensino público.
para que os Municípios ·adiram" aos convênios de Sr. Presidente, gostaria que meu pronuncia-
municipalização que a Secretaria de Educação im- mento fosse divulgado pelo programa A Voz do Bra-
põe; fechamento de salas de aula, não expansão da sil.
rede física, redução da oferta de matrícula nas sé
ries iniciais do ensino fundamental regular para pres
sionar as Prefeituras a abandonarem o atendimento
de outros níveis de ensino (basicamente a educação
infantil e a de jovens e adultos). Tudo isso veio se
somar a grotesca iniciativa da Secretaria de Educa
ção de desrespeitar acintosamente a letra da Consti
tuição Estadual, recusando-se terminantemente a
matricular, no ensino fundamental da rede estadual,
as crianças que completarão sete anos no curso de
1997. Medida que, em face da mobilização e do re
púdio social que provocou, acaba de ser derrubada
pela Justiça.

Mas essa política não fica só nisso nem se cir
cunscreve ao ensino fundamental. Uma peça impor
tante dela é o esforço de falsear os indicadores da
eficiência e de repetência a evasão escolar. Para
isso chegou-se ao extremo de montar-se um proces
so de recuperação a toque de caixa - e "para inglês
ver" - dos alunos que ficaram retidos no ano de
1996. Sem que a rede fosse consultada ou prepara
da, o Governo contratou pessoal temporário (estu
dantes leigos) para dar curso de "recuperação· no
mês de janeiro e para operar a promoção dos reti-
dos.

No ensino médio assume a face de desativa
ção: fechamento dos cursos de magistério em vários
colégios e diversas restrições ao funcionamento dos
CEFAM, que são instituições especialmente voltadas
para formar professores em nível médio. Procurando
antecipar-se ao que quer o Governo Federal, des
monta-se a rede de ensino técnico. Por exemplo, no
próximo ano, em muitas escolas técnicas serão eli
minadas as chamadas disciplinas do núcleo comum.
Nessa área é visível o esforço governamental para
privatizar, através da generalização das chamadas
"parcerias· com empresas privadas, que passam a
ocupar espaço físico e os equipamentos das escolas

ATOS DO PODER EXECUTIVO

MEDIDA PROVISÓRIA N2 1.571, DE
12DE ABRIL DE 1997

Dispõe sobre amortização e parcela
mento de dívidas oriundas de contribui
ções sociais e outras importâncias devi
das ao Instituto Naçional do Seguro So
cial - INSS, pelos Estados, Distrito Fede
ral e Municípios, e pelas entidades e hos
pitais integrantes do Sistema Único de
Saúde - SUS, ou com este contratados
ou conveniados, introduz alterações na
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Lei n2 8.212, de 24 de julho de 1991, e dá
outras providências.

O Presidente da República, no uso da atribui
ção que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota
a seguinte Medida Provisória, com força de lei:

Art. 1º Os Estados, o Distrito Federal e os Mu
nicípios poderão optar pela amortização de suas dí
vidas para com o Instituto Nacional do Seguro Social
- INSS, oriundas de contribuições sociais, bem
como as decorrentes de obrigações acessórias, até
a competência março de 1997, mediante o emprego
de um percentual de quatro por cento do Fundo de
Participação dos Estados - FPE, e nove por cento
do Fundo de Participação dos Municípios - FPM.

§ 1º Observado o emprego mínimo de três por
cento do Fundo de Participação dos Estados - FPE,
ou do Fundo de Participação dos Municípios - FPM,
os percentuais estabelecidos no caput deste artigo
serão reduzidos ou acrescidos para que o prazo de
amortização não seja inferior a 96 nem exceda a 240
meses.

§ 2º As unidades federativas mencionadas po
derão optar por incluir nesta espécie de amortização
as dividas, ate a competência março de 1997, de
suas autarquias e das fundações por elas instituídas
e mantidas, hipótese em que haverá o acréscimo de
três pontos nos percentuais do Fundo de Participa
ção dos Estados - FPE, e de três pontos nos per
centuais do Fundo de Participação dos Municípios 
FPM, referidos no caput.

Art. 2º As unidades federativas mencionadas
no artigo anterior poderão assumir facultando·se a
sub-rogação no respectivo crédito, exclusivamente
para fins de parcelamento ou reparcelamento na for
ma e condições estabelecidas no art. 38 da Lei n2

8.212, de 24 de julho de 1991, sem a restrição do
seu § 5º, as dívidas para com o INSS de suas em
presas públicas e sociedades de economia mista,
mantendo-se os critérios de atualização e incidência
de acréscimos legais aplicáveis a estas entidades.

Parágrafo único. O atraso superior a sessenta
dias no pagamento das prestações referentes ao
acordo de parcelamento celebrado na forma deste
artigo acarretara a retenção do Fundo de Participa
ção dos Estados - FPE, ou do Fundo de Participa
ção dos Municípios - FPM, e o repasse a autarquia
previdenciária do valor correspondente à mora, por
ocasião da primeira transferência que ocorrer após a
comunicação do INSS ao Ministério da Fazenda.

Art. 3º Para os mil municípios de menor capaci
dade de pagamento, medida pela receita per capita

das transferências constitucionais da União e do Im
posto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 
ICMS, o percentual de que trata o caput do art. 1º
será reduzido em seis pontos, e para os mil municí
pios seguintes, em três pontos.

Parágrafo único. A aferição da receita a que se
refere este artigo terá como base as transferências
observadas no exercício de 1996 e a população de
cada município informada pela Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, segun
do a estimativa disponível em 31 de dezembro de
1996.

Art. 4º Os Estados, o Distrito Federal, os Muni
cípios, suas autarquias e as fundações por eles insti
tuídas e mantidas, ao celebrélrem aCordos na forma
do art. 1º desta Medida Provisória, terão todas as
outras espécies de parcelamento ou amórtização de
dívida para com o INSS por eles substituídas.

Art. 5º O acordo celebrado com base nos arts.
1º a 3º desta Medida Provisória conterá cláusula em
que o Estado, o Distrito Federal ou o Município auto
rize, quando houver a falta de pagamento de débitos
vencidos ou o atraso superior a sessenta dias no
cumprimento das obrigações previdenciárias corren
tes ou de prestações de acordos de parcelamento, a
retenção do Fundo de Participação dos Estados 
FPE, ou do Fundo de Participação dos Municípios 
FPM, e o repasse a autarquia previdenciária do valor
correspondente à mora, por ocasião da primeira
transferência que ocorrer após a comunicação do
INSS ao Ministério da Fazenda.

Art. 6º Até 31 de março de 1998, as dívidas
oriundas de contribuições sociais da parte patronal e
de obrigações acessórias devidas ao INSS, até a
competência março de 1997, pelas entidades ou
hospitais contratados ou conveniados com o Siste
ma Único de Saúde - SUS, bem como pelas entida
des ou hospitais da Administração Pública direta e
indireta, integrantes desse Sistema, poderão ser par
celadas em ate 96 meses, mediante cessão de cré
ditos que tenham junto ao SUS, na forma do dispos
to nos arts. 1.065 a 1.077, do Código Civil.

§ 1º As dívidas das entidades e hospitais pro
venientes de contribuições descontadas dos empre
gados e da sub-rogação de que trata o inciso IV do
art. 30 da Lei nº 8.212, de 1991, poderão ser parce
ladas em até trinta meses, sem redução da multa
prevista no § 72 deste artigo, mediante a cessão es
tabelecida no caput.

§ 2º O acordo de parcelamento formalizado
nos termos deste artigo conterá cláusula de cessão
a favor do INSS, de créditos decorrentes de serviços
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de assistência médica e ambulatorial, prestados pelo o contrato com o Sistema Único de Saúde, SUS, ou
hospital ou entidade a órgãos integrantes do Siste- for este descredenciado, terá o seu parcelamento
ma Único de Saúde que, disso notificados, efetuarão rescindido, podendo reparcelar o saldo devedor na
o pagamento mensal, correspondente a cada parce- modalidade convencional prevista no art. 3º da Lei nº
la, ao cessionário, nas mesmas condições assumi- 8.212, de 1991, com restabelecimento da multa e
das com o cedente, de acordo com a regularidade demais acréscimos legais.
de repasses financeiros recebidos do Ministério da § 10. O atraso no recolhimento das contribuiçõ-
Fazenda. es previdenciárias referentes a competências poste-

§ 3º Os prestadores de serviços de assistência riares à celebração de acordo de parcelamento com
médica e ambulatorial, mediante contrato ou convê- base neste artigo ou o descumprimento de quais-
nio com municípios, somente poderão formalizar o quer de suas cláusulas ou condições implicará a sua
acordo de parcelamento com a interveniência do ór- rescisão, com restabelecimento de multa sobre o
gão do Sistema Único de Saúde competente para saldo devedor e demais acréscimo legais.
pagá-los. Art. 7º Os arts. 34 e 35 da Lei nº 8.212, de

§ 4º Insuficiente o pagamento mensal efetuado 1991, ficam restabelecidos com a seguinte redação:
pelos órgãos integrantes do Sistema Único de Saú- -Art. 34. As contribuições sociais e outras im-
de ao INSS, em cumprimento a notificação mencio- portâncias arrecadadas pelo INSS, incluídas ou não
nada no parágrafo anterior, será emitida guia de re- em notificação fiscal de lançamento, pagas com
colhimento complementar da diferença verificada a atraso, objeto ou não de parcelamento, ficam sujei-
menor, com vencimento para o dia vinte do mês ime- tas aos juros equivalentes à taxa referencial do Sis-
diatamente posterior, cujo pagamento será efetuado tema Especial de Liquidação e de Custódia - SELlC,
diretamente pela entidade ou hospital beneficiário do a que se refere o art. 13 da Lei nº 9.065, de 20 de ju-
parcelamento acordado. nho de 1995, incidentes sobre o valor atualizado, e

§ 5º Da aplicação do disposto neste artigo não multa de mora, todos de caráter irrelevável-.
resultará prestação inferior a duzentos reais. -Art. 35. Para os fatos geradores ocorridos a

§ 62 Os hospitais ou entidades que já tenham partir de 1º de abril de 1997, sobre as contribuições
celebrado acordo de parcelamento com o INSS, nos sociais em atraso, arrecadadas pelo INSS, incidirá
termos das Leis nº 8.212, de 1991, nº 8.620, de 5 de multa de mora, que não poderá ser relevada nos se-
janeiro de 1993, ou nº 9.129, de 20 de novembro de guintes termos:
1995, poderão optar pelo parcelamento a que se re- 1. para pagamento, após o vencimento de obri-
fere este artigo. gação não incluída em notificação fiscal de lança-

§ 7º Para os efeitos do parcelamento a que se mento:
refere este artigo, ressalvado o disposto no § 1º, as a) quatro por cento, dentro do mês de venci-
importâncias devidas a título de multa moratória se- mento da obrigação;
rão reduzidas, atendidos aos seguintes prazos con-
tados a partir do dia 1º de abril de 1997, inclusive: b) sete por cento, no mês seguinte;

a) oitenta por cento se o parcelamento for re- c) dez por cento a partir do segundo mês se-
querido até o terceiro mês; guinte ao do vencimento da obrigação.

b) quarenta por cento, se requerido até o sexto 1/ - para pagamento de créditos incluídos em
mês; notificação fiscal de lançamento:

c) vinte por cento, se até o nono mês; a) doze por cento, em até quinze dias do rece-
d) dez por cento, se até o 12º mês, inclusive. bimento da notificação;
§ 8º As multas moratórias reduzidas em razão b) quinze por cento após o 15º dia do recebi-

de parcelamento especiais em manutenção serão mento da notificação;
restabelecidas se os respectivos créditos forem obje- c) vinte por cento, após apresentação de recur-
to de reparcelamento na forma deste artigo, aplican- so desde que antecedido de defesa, sendo ambos
do-se, após o restabelecimento, a redução prevista tempestivos, até quinze dias de ciência da decisão
no parágrafo anterior. do Conselho de Recursos da Previdência Social -

§ 9º O hospital ou entidade que, durante o CRPS;
acordo de parcelamento firmado com base nesta d) vinte e cinco por cento, após o 15º dia da
Medida Provisória, denunciar o convênio ou rescindir ciência da decisão do Conselho de Recursos da Pre-



~lara de utilidade pública a Viva
Rio, com sede na cidade do Rio de Janei
rolRJ.

O Presidente da República, no uso da atribui
ção que lhe confere o art. 84, inciso XXI, da Consti
tuição, e tendo em vista o disposto no art. 29, caput,
da Lei n2 91, de 28 de agosto de 1935, e no art. 12

do Decreto nll 50.517, de 2 de maio de 1961.
Decreta:
Art. 12 é declarada de utilidade pública federal

a Viva Rio, com sede na cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro, portadora do C.G.C. n2

00.343.941/0001-28 (processo MJ n2 26.938/96-69).
Art. 2º A entidade de que trata este Decreto

fica obrigada a apresentar ao Ministério da Justiça,
até o dia 30 de abril de cada ano, relatório circuns
tanciado do serviço que houver prestação à coletivi
dade no ano anterior, devidamente acompanhado do
demonstrativo da receita e da despesa realizada no
período ainda que não tenha sido subvencionada,
conforme preceitua o art. 5º do Decreto n2 50.517,
de 2 de maio de 1961, e art. 4ll caput, da Lei nll 91,
de 28 de agosto de 1935.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.

Brasília 12 de abril de 1997, 1752 da Inde
pendência e 1092 da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Nelson
A. Jobim.

O SR. FERNANDO FERRO (BlocolPT - PE.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
SrAs e Srs. Deputados, a Comissão de Minas e
Energia acaba de dar um grande passo no sentido
de resgatar a dignidade e credibilidade desta Casa

-Art. 38 .

§ 3º O limite máximo do salário-de-contribuição
correspondente ao piso salarial, legal ou normativo
da categoria ou, inexistindo este, ao salário mínimo,
tomado no seu valor mensal diário ou horário, con
forme o ajustado e o tempo de trabalho éfetivo du
rante o mês.

-

§ 6ll Sobre o valor de cada prestação mensal
decorrente de parcelamento serão acrescidos, por
ocasião do pagamento, juros equivalentes à taxa ref
erencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia - SELlC, a que se refere o art. 13 da Lei n2

9.065, de 1995, para títulos federais, acumulada
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vidência Social - CRPS, enquanto não inscrito em mensalmente calculados a partir do dia da conces-
Dívida Ativa. são do parcelamento até o dia do pagamento.

11I - para pagamento do crédito inscrito em Di- § 7º Ao formular o pedido de pagamento o de-
vida Ativa: vedor deverá comprovar o recolhimento do valor cor-

a) trinta por cento quando não tenha sido obje- respondente à primeira prestação conforme o mon-
to de parcelamento; tante da dívida, a parcela e o prazo solicitado, sob

b) trinta e cinco por cento, se houve parcela- pena de indeferimento do pedido.
mento; Art. 92 Esta Medida Provisória entra em vigor

c) quarenta por dento, após o ajuizamento da na data de sua publicação.
execução fiscal, mesmo que o dévedor ainda não te- Art. 10. Revogam-se os arts. 3º e 4º da Lei n2

nha sido citado, se o crédito não foi objeto de parce- 8.620, de 5 de janeiro de 1993.
lamento; Brasília, 19 de abril de 1997, 1762 da Inde-

d) cinqüenta por cento, após o ajuizamento da pendência e 1092 da República. - FERNANDO
execução fiscal, mesmo que o devedor ainda não te- HENRIQUE CARDOSO - Pedro Malan - Reinhold
nha sido citado, se o crédito foi objeto de parcela- Stephanes - Carlos César de Albuquerque.

mento. DECRETO DE 1º DE ABRIL DE 1997
§ 12 Nas hipóteses de parcelamento ou de re

parcelamento, incidirá um acréscimo de vinte por
cento sobre a multa de mora a que se refere o caput
e seus incisos.

§ 2º Se houver pagamento antecipado a vista,
no todo ou em parte, do saldo devedor, o acréscimo
previsto ao parágrafo anterior não incidirá sobre a
multa correspondente à parte do pagamento que se
efetuar.

§ 3º O valor do pagamento parcial, antecipado,
do saldo devedor de parcelamento ou do reparcela
mento somente poderá ser utilizado para quitação
de parcelas na ordem inversa do vencimento, sem
prejuízo de que for devida no mês de competência
em curso e sobre a qual incidirá sempre o acréscimo
a que se refere o § 1ºdeste artigo.

Art. 8º Os arts. 28 e 38 da Lei nll 8.212, de
1991, passam a vigorar com a seguinte redação.

-Art. 28....•............................................•......
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diante da população brasileira. Hoje pela manhã foi Tudo isso foi decidido lá fora. As riquezas do
aprovado o anteprojeto de decreto legislativo que Terceiro Mundo, ainda mais em se tratando de maté-
traz para o Congresso Nacional a discussão sobre a ria mineral, devem ficar nas mãos do Primeiro Mun-
privatização da Companhia Vale do Rio Doce. O in- do. Fernando Henrique Cardoso, o rei, é na verdade
dicat!vo para anteprojeto foi apresentado pelo colega só um joguete nas mãos deles. O que Collor iniciou
Haroldo Lima (PCdoB - BA), e tive a honra de assu- - e acabou se afogando no mar de dinheiro à vista -
mir a relatoria. FHC continua.

Sr% e Srs. Parlamentares, esta é uma conquista Uma das coisas incríveis nessa negociata é
da democracia. Somente o Governo não viu que a pri- que a Vale será vendida sem se saber a dimensão
vatização da Vale do Rio Doce é condenada pela pc- de suas riquezas. Isto fere o mais elementar princí-
pulação brasileira, em todos os segmentos sociais, e pio capitalista. Como se vende algo sem saber seu
por Parlamentares das mais diversas tendências, in- tamanho? Só FHC para fazer algo assim. E nós é
c1usive governista. Neste plenário cumpriremos a nos- que somos os neobobos. Ele é o neoesperto! Fer-
sa missão: debateremos o futuro da maior empresa nando Henrique Cardoso já avisou através de um
brasileira. Com este ato, a população que nos elegeu dos seus éditos imperiais, chamados de medidas
se sentirá mais gratificada porque a estaremos repre- provisórias: metade do dinheiro arrecadado vai para
sentando, enfim, cumprindo nosso papel. Ele se junta o setor privado. Tudo entre eles.
ao fórum de debates sobre o tema que a Comissão de E qual o preço de venda da Vale? Não existe
Minas e Energia realiza a partir do dia 8 deste mês. uma apreciação oficial. O Governo fala em US$10

Certamente o monarca de plantão, acostuma- bilhões. Ou US$2 bilhões. Ora, US$2 bilhões é
do a reinar por medidas provisórias, a versão moder- quando o Brasil paga por mês de juros da dívida in-
na dos antigos éditos, não vai gostar desta notícia. tema. O curioso é que uma auditoria externa avaliou
Fernando Henrique Cardoso, que, devido a servilida- a empresa em US$13 bilhões. Estranha forma de
de de muitos e à omissão da maioria, assumiu o pa- capitalismo esse exercido pelo Governo FHC. En-
pel de legislador e juiz onipotente, via ter de ouvir, quanto os prováveis compradores avaliam o produto
através dos representantes do povo, o que achamos para cima os donos avaliam para baixo!
desse seu processo de entrega do patrimônio nacio- Não é de estranhar. A filantropia com o dinhei-
nal poderes do Primeiro Mundo. ro alheio faz parte deste Governo. Metade do que

Chamamos a discussão para esta Casa, por- ele está pedindo pela Vale, US$5 bilhões, foi dada
que assim determina a Constituição em seu art. 49, de presente ao amigo Andrada Vieira, ex-Ministro da
ao estabelecer competência do Congresso Nacional Agricultura do seu Governo, para salvar a parte po-
para fiscalizar os atos do Executivo, sustando aque- dre do seu banco falido. Como tem acontecido nes-
les de natureza normativa que ultrapassam o poder sas operações de auxílio aos amigos banqueiros
regulamentar ou os limites de delegação legislativa. que contribuíram com sua campanha, o contribuinte
De uns tempos para cá, mais exatamente com a banca a parte podre do negócio, e a parte boa vai
posse do imperador FHC, o Executivo se achou no para o comprador.
direito de ser o direito total, absoluto. No seu delírio Talvez seja interessante lembrar, conforme o
cotidiano, de imortalização no poder segue os pas- Prof. J. Batista Vidal, as dimensões da Companhia
sos de Menem, Fujimori e Yeltsin. Eles inventaram o Vale do Rio Doce. Ela possui mais de 1.800 quilô-
totalitarismo modernista. metros de ferrovias; centenas de milhares de hecta-

Ao trazer para o Congresso o debate sobre a res de florestas; fábricas de celulose; dois portos de
privatização da Vale, buscamos retirar o véu das elevado calado; 41 bilhões de toneladas de minério
meninas oficias veiculados como propaganda paga de ferro; 2 bilhões de toneladas de bauxita e 1 bilhão
pelo contribuinte brasileiro. Mas são mentiras tão de toneladas de minério de cobre; 100% do manga-
deslavadas que o mais humilde dos cidadãos não nês do País;. a maior frota de granaleiros do mundo;
acredita. Se a propaganda diz ·vamos vender a Vale as maiores reservas de ouro da América Latina. É a
para que dê mais lucro", o cidadão pergunta "mas, maior produtora de alumínio do planeta; tem reser-
lucro para quem, se vai ficar nas mãos de grupos vas gigantescas de nióbio; titânio e potássio e opera
privados nacionais ou internacionais?" E se pergun- 34 empresas de grande porte.
ta, antes de tudo: "por que vender uma empresa que Este poder, o poder mineral e de organização,
não dá problemas, pelo contrário, é uma das maio- está sendo entregue. Do mesmo modo como fez
res e mais lucrativas do mundo?" com a Lei de Patentes, quando entregou a riqueza



08478 Quinta-feira 3 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Abril de 1997

da biodiversidade nacional, agora FHC quer entregar A denominada indústria de liminares não mais
a riqueza mineral. Exatamente o nosso p'rincipal pro- o é, senão ato que resguarda interesses ofendidos
duto de barganha com o Primeiro Mundo. Ora, os ri- por ações afrontosas à Lei.
cos, como EUA, Japão e Europa, têm dependência A Democracia exige Magistratura forte e Judi-
total de nióbio (100%); do manganês, os EUA de- ciário independente.
pendem 98%, Europa e Japão, 100%; do alumínio, O SR. GONZAGA PATRIOTA (PSB-PE. Pro-
os EUA dependem 91%, Europa 97%, Japão 100%. nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs. e
E assim por diante. Estamos falando não somente Srs. Deputados, nestes últimos anos diversas têm
de uma empresa, mas de um poder de barganha, sido as proposições em tramitação nesta Casa, tra-
político inclusive. Não devemos esquecer que quan- tando não só do regime constitucional dos militares,
do os países ricos querem pressionar o Brasil utili- como é o caso da Proposta de Emenda à Constitui-
zam o recurso econômico. Os países que detêm o ção nº 338, de 1996, agora em evidência, mas tam-
petróleo se tomaram ricos porque utilizaram este po- bém de matérias ligadas ao Serviço Militar, quanto a
der. Mas o Governo FHC quer exatamente descartar sua não-obrigatoriedade e à profissionalização, e
nossas matérias primas, nosso grande trunfo. tantos outros temas com fortes ligações ao conteúdo

Com a discussão sendo trazida a plenário eli- social do interesse da profissão militar.
minamos o caráter despótico com que o processo vi- Diria que é quase consenso entre os brasileiros
nha sendo conduzido. mais esclarecidos que os recursos humanos, mesmo

Era o que tinha a dizer. daquelas categorias de mais baixo escalão de deci-
O SR. SILVIO ABREU (Bloco/PDT - MG. Sem são, quando qualificados, treinados, motivados e

revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Medida Provi- bem equipados, são fundamentais para a capacita-
sória n2 1.570, do último dia 26 de março, representa ção de uma Força Armada.
uma grave afronta ao revogar os efeito da tutela an- Pois bem, SrDs. e Srs. Deputados, em data re-
tecipada prevista no Código de Processo Civil, e, so- cente, chegou-me ao conhecimento um fato lamen-
bretudo, as concessões oriundas do mandato de se- tável que vem ocorrendo com os Cabos da Força
gurança, um dos mais importantes instrumentos do Aérea, uma das graduações mais baixas existentes
Estado de Direito, não apenas no Brasil, mas em na carreira militar, qual seja a dispensa imotivada de
qualquer nação democrática e civilizada. É uma parte significativa do contingente desses humildes
afronta ao Estado de Direito, constituindo-se em cri- profissionais, após quase dez anos de efetivos e ex-
me de responsabilidade do Sr. Presidente da Repú- celentes serviços prestados àquela Força e à Nação.
blica, previsto no art. 85 da Constituição Federal. Se considerarmos, em particular, o ocorrido du-

Sr. Presidente, esta medida provisória é uma rante o ano de 1996, na Guarnição da Aeronáutica
aberração e uma afronta a todo o País. Peço a V. de Recife, Capital de meu Estado, sede do Segundo
Ex'!. seja inserida nos Anais desta Casa nota da As- Comando Aéreo Regional, com jurisdição em todo o
sociação dos Magistrados do Brasil, abordando esse Nordeste do Brasil, veremos que às vésperas do
grave tema oriundo da medida provisória a que me atingimento do tempo de serviço necessário para a
referi. estabilização e conseqüente efetivação nos quadros

NOTA A QUE SE REFERE-O ORA- da Aeronáutica, ou seja, dez anos de efetivo serviço,
DOR: num contingente de pouco mais de cem Cabos, uma

significativa parte de trinta deles, cuja relação nomi-
ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS BRASILEIROS nal está aqui apensada, foi simplesmente mandada

O Governo ao impedir a tutela antecipada pela embora, sem qualquer motivação plausível ou justifi-
Medida Provisória nº 1570/97 invalida a cidadania cada: apenas "de acordo com a conveniência da
que a eficiência do Judiciário deve garantir e ainda Força".
reduz esfera importante das ações civis públicas. Isso mesmo, srªs. e Srs. Deputados, "conve-

A visão de privilegiar-se ao Poder Público con- niência da Força"! Julgamos, contudo, que deva
tra os interesses do povo que, de imediato, não po- existir conveniência quando os que estão para ser
derá pelos juízes ver recomposto o seu direito ofen- excluídos não satisfaçam os requisitos estabelecidos
dido, não se ajusta à pregação que objetiva a reali- de proficiência no trabalho, lealdade nas ações, pro-
dade de um Estado Democrático. bidade no trato das coisas da Força. Aí, sim, deve-

Espero que o Congresso, após debate mais se aproveitar o período de reengajamento e dispen-
aprofundado, rejeite a Medida Provisória. sar os que não são convenientes para o serviço.
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Não, é entretanto, o presente caso. Esses mili
tares, em passado recente, foram excluídos das fitei
ras da Força Aérea pelo simples fato de que esta
vam atingindo o tempo de serviço limite em que te
riam garantida sua estabilidade no serviço público,
ou seja, estavam plenamente aptos a prestar seus
serviços às Forças Armadas durante quase dez
anos de suas vidas, aqueles anos em que se encon
travam em pleno vigor físico e em plena capacidade
de aperfeiçoamento profissional, necessários às fun
ções de sua categoria, porém, não puderam conti
nuar a ser aproveitados por uma simples ·conve
niência da Força".

O que não deixa de ser intrigante é o fato de
que num contigente de mais de cem Cabos, apenas
trinta tiveram seus requerimentos de reengajamento
indeferidos. Isso apesar de os efetivos fixados para
as organizações militares da Guamição da Aeronáu
tica de Recife comportarem vagas disponíveis para o
reengajamento desses profissionais; o padrão de
comportamento deles atende plenamente à classifi
cação fixada; a aptidão física e mental do contingen
te não sofre qualquer restrição de ordem médica. E
o que é mais desconcertante: todos terem pareceres
favoráveis da própria Comissão de Promoções dos
Graduados, além de haver solicitação dos seus co
mandantes de unidades para que sejam concedidos
seus reengajamentos, com a conseqüente estabili
zação.

Assim, srªs e Srs. Deputados, pode-se justificar
que, simplesmente, se dispensem esses militares que
dedicaram quase dez anos de suas vidas à Força,
sempre demonstrando profissionalismo, lealdade e es
trito senso de cumprimento do dever, quando existem
a necessidade de pessoal já preparado e experiente e
as vagas para seu aproveitamento?

É sabido que todos esses humildes brasileiros
têm encargos familiares como qualquer outro traba
lhador. Nenhum deles, contudo, tem quaisquer direi
tos trabalhistas, como decorrência das leis e regula
mentos da sua carreira. Assim, após quase dez
anos de serviços prestados, são, simplesmente, jo
gados na situação de desempregados, sem nenhu
ma compensação financeira e sem nenhum direcio
namento para o mercado de trabalho civil.

Com certeza, pela sua própria formação ante
rior, pela sua idade atual, terão grandes dificuldades
de se readaptarem às novas condições de vida.
Isso, sem dúvida, será um grande obstáculo a sua
integração ao mercado.

Hoje, no meio civil, quem perde o emprego difi
cilmente consegue recolocação na mesma função e

com o mesmo salário. Por esse motivo, a qualidade
do emprego caiu vertiginosamente, gerando salários
aviltados, vagas disputadíssimas e rigor nas contra
tações. O mercado está-se torru~.ndo cada vez mais
seletivo, na busca de profissionais com alta capaci
tação. Desse modo, fácil é deduzir qual o grau de di
ficuldade de adaptação desses militares, ora desem
pregados, na atividade empresarial civil.

A simples letra fria dos regulamentos seria mo
tivo suficiente para que se jogue nos ombros desses
abnegados uma tremenda carga de problemas so
ciais dessa ordem?

De tudo que foi exposto, Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, vimos que os Cabos de que aqui
tratamos e que prestaram seus serviços à União, por
intermédio da Aeronáutica, por quase dez anos, um
dia amanheceram militares e anoiteceram civis, de
sempregados, sem qualquer compensação, tendo
sido alegada apenas a ·conveniência da Força·, sem
nenhuma perspectiva de consideração quanto à con
veniência dos excluídos.

Por tudo isso é que julgamos ser de justiça que
a Aeronáutica faça uma revisão dos casos desses
militares e que se restabeleçam seus vínculos, pro
movendo-se sua completa reintegração ao serviço,
com a manutenção plena dos seus direitos de zelo
sos profissionais, que sempre foram, até seu desli
gamento.

Sr. Presidente, pedimos a V. Ex!! que dê total
divulgação do nosso pronunciamento no jornal Hoje
na Câmara e no programa A 'Io'Z. do Brasil, bem
como do discurso que fizemos ontem.

Durante o discurso do Sr. Gonzaga Pa
triota, o Sr. José Maurício, 1!! Suplente de
Secretário, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Heráclito Fortes, 1!!
Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado José Maurício.

O SR. JOSÉ MAURíCIO (Bloco/PDT-RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr.as. e Srs.
Deputados, rogo a V. Ex!! determinar a transcrição,
na íntegra, nos Anais e a publicação nos meios de
divulgação da Casa de matéria publicada no dia 31
passado na qual se caracteriza o elenco de proces
sos a que responde o Governador do Rio de Janeiro,
seu filho e seu Secretário de Fazenda; artigo no qual
o eminente jornalista Carlos Chagas discorre com
real clareza sobre o que é a mentira das privatizaçõ
es; artigo escrito pelo nosso ex-colega, brilhante De
putado Horácio Ortiz, intitulado "Só um Bilionário
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Brasília - Coincidência ou não, o dia de hoje se
presta excepcionalmente ao tema a ser desenvolvi
do. Afinal, é 12 de abril, data consagrada à mentira. E
uma das maiores mentiras dos tempos atuais é a pri
vatização. Não importa quem a defenda, se governo,
elites, velhacos ou bem-intencionados. Se inocentes
úteis ou malandros. A verdade é que a privatização
tem sido um roubo.

Não se fala, é claro, da privatização de empre
sas que, falidas, foram cair no patrimônio da União
sem nada ter com as funções primordiais do Estado,
apesar de o Estado as ter recuperado com dinheiro
público, saneado suas finanças e depois dispor-se a
entregá-Ias limpinhas para grupos privilegiado usu
fruírem de suas boas condições. Digamos que isso
faz parte do sistema vigente, porque afinal outras
prioridades existem para a ação do poder público.

Falamos, isto sim, daquelas estatais umbelical
mente ligadas à soberania nacional, que constituem
a própria essência do Estado, não raro instituições
definidoras da nação politicamente organizada, do
tipo da Vale do Rio Doce, da Petrobras, da Telebras,
do sistema energético, nuclear e outras.

Idiota compraria a Vale Sem jazidas, só um Estado Proc. 96.001.125392-2 Primeira Vara- réu
Idiota venderia a Vale com as jazidas-; artigo do emi- Marcello Alencar e outros
nente jornalista Hélio Fernandes com respeito ao Proc. 88.001.053555-6 Segunda Vara - réu
Banco Central e suas contradições em relação ao Marcello Alencar e outros
Bamerindus e matéria que caracteriza uma falsa de- Em nome da moral, dos bons costumes e da
fesa do filho do Governador do Rio de Janeiro - na credibilidade da justiça, esses processos têm que
verdade demonstra sua responsabilidade e a neces- ser julgados com isenção e retirados das gavetas e
sária convocação de S. Exa. para a CPI dos Preca- cofres. Afinal, as passagens dos dois réus no BA-
tórios, consoante requerimento feito por nós nesta NERJ foram denunciados pelo próprio Banco Central
Casa -, publicados na Tribuna da Imprensa. do Brasil. E é dinheiro do contribuinte dinheiro públi-

MATÉRIAS A QUE SE REFERE O co questionado na justiça, o fórum da decisão final.
ORADOR: O Corregedor Geral de Justiça precisa mandar fazer

, - uma correição, para ver o que está acontecendo.
MARCELO & FILHOS SO ESTAO PS-9 processos diferentes -contra Marcello

SOLTOS POR FALHA DA JUSTiÇA Alencar, 4 contra seu filho, secretário de Planeja-
Forças ocultas e um bem montado esquema no mento. Como a Justiça explica essa paralisação?

Fórum do Rio impedem que processos dos réus Mareel- PS-2 - 3 processos de 1988, 1 de 90, 2 de 92,
lo Nunes de Alencar e Marco Aurélio Barbosa de A1en- 2 de 93, 1 de 94, 2 de 95, 2 de 96. No total, quase
car, atual governador do Estado e seu f~ho, secretário todas as Varas da Fazenda pública têm processos
de Planejamento, tenham tramitação normal. Processos contra o governador e o filho. Quem explicará essa
privilegiados que não andam, inexplicavelmente, e que vergonha ao cidadão-contribuinte-eleitor?
precisam com urgência de providências da Corregedoria P5-3- Vindo diretamente do computador da Jus-
Geral de Justiça. Existem processos distribuídos desde tiça para o leitor, apenas uma explicação. Os dois pri-
1988, (quase dez anos), sempre engavetados. Alguns meiros números representam o ano em que começou
são relativos à catastrófica gestão de Marcello Alencar o processo. O resto é a rotina do próprio computador.
como presidente do Bane~ e seu filho Marco Aurélio
Alencar, como vice-presidente do mesmo BANERJ. Carlos Chagas

Citaremos alguns processos e respectivas Va- A MENTIRA DAS PRIVATIZAÇÕES
ras de Fazenda Pública.

Proc. 88.001.053555-6- Segunda Vara - réu
Marco Aurélio Alencar

Proc. 88.001.136609-2- Quarta Vara - réu
Marco Aurélio Alencar

Proc. 92.001.095879-2- Oitava Vara - réu
Marco Aurélio Alencar

Proc. 96.001.099099-4- Sexta Vara - réu Mar
co Aurélio Alencar

Proc. 90.001.104421-9 Sexta Vara - réu Mar
cello Nunes de Alencar

Proc. 93.001.036894-2 Oitava Vara - réu Mar
cello Nunes de Alencar

Proc. 93.001.052253-0 terceira Vara - réu Mar
cello Nunes de Alencar

Proc. 95.001.001120-5 Segunda Vara - réu
Marcello Nunes de Alencar

Proc. 95.001.126651-3 Primeira Vara -réu
Marcello Nunes de Alencar

Proc. 92.001.095879-2 Oitava Vara- réu Mar
cello Alencar e outros

Proc. 94.001.054297-0 Décima Vara- réu Mar
cello Alencar e outros
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R$250 bilhões

R$ 5 bilhões

R$ 26 bilhões

R$100 bilhões

R$ 13 bilhões

R$ 5 bilhões

R$ 18 bilhões

R$ 9 bilhões

R$426 bilhõesTotal aproximado

Ferro 25 milhões de tono no valor de

Estanho

Cobre

Alumínio

Manganês

Ouro

Níquel

Titânio

só um ESTADO IDIOTA venderia a Vale COM jazidas

O governo FHC, com pressa e persistência in
trigantes, teima em privatizar a Vale do Rio Doce.

Diaramente, ele e seus ministros da Fazenda,
Planejamento, Minas e Energia e outros, pregam
pela mídia que a salvação do país é a entrega da
quela empresa a grupos internacionais.

Como muitos brasileiros patriotas, estou intriga
do com o escândalo, daí vir a colaborar com algu
mas observações.

Uma parte importante do patrimônio da Vale,
conhecemos "in loco", quando na condição de depu
tado federal e vice-presidente da Comissão de Mi
nas e Energia da Câmara Federal, visitamos oficial
mente suas principais jazidas e instalações tais
como Carajás, Serra Pelada, Albrás, Porto da Ma
deira, Porto de Praia Mole, Usina de Pelotização de
Tubarão etc.

Conforme relatórios oficiais registrados no De
partamento Nacional de Produção Mineral e dados
constantes do último relatório da CVRD, constituem
~quezas incomensuráveis que, resumidamente, se
nam em volume e valor:

Tudo tende a piorar

Pois o que fez a nova direção, francesa, com a
empresa? Começou aumentando as tarifas em 8%,
índice bem acima da inflação, vale referir, não apli
cado aos salários do funcionalismo. Nem o da Light
nem o público. E vai aumentar mais 6% aproximada
mente. Sinal de que a prestação de serviços aumen
tou a mesma proporção? Nem pensar. A nova dire
ção fez piorar a distribuição de energia, que hoje se
interrompe com facilidade no Rio de Janeiro. Em pa
ralelo, foram mandados embora 4.800 funcionários,
ou seja, a grande contribuição da empresa tem sido
até agora para o desemprego.

O novo grupo, é claro, está muito feliz, tanto
que já ensaia a compra de outras estatais, como a
Cemig, a Cesp, o Sistema Furnas e outros...

o exemplo da Light Tome-se a Cerj, também privatizada recente-

Tome-se a Light, por exemplo. Era privada, por mente. Mandou gente embora aos montes, calcula-se
concessão dada na República Velha. Bastou para que 65% do pessoal. Fechou estações espalhadas
aquelas primeiras necessidades, depois imobilizou-se, pelo Estado do Rio, onde nem os encarregados da
não investiu mais, ficou a um passo do sucateamento ~anutenção sobraram. Arraial do Cabo é um exemplo.
ainda que detentora de privilégios inomináveis. E~ Simplesmente fecharam estações a cadeado. Os que
uma lástima na prestação dos serviços de distribuição freqüentam Búzios, Cabo Frio e outras cidades da re-
de energia elétrica, que não gerava mas comprava e gião sabem muito bem do que estamos falando. Qua-
multiplicava os preços na hora de distribuir pelas gran- se todos os dias falta luz, por hora a fio. No caso da
des capitais. Pior ficava na concessão de serviços tele- Cerj não foram os fanceses, mas os chilenos e os por-
fônicos, gás e sucedâneos. Um dos governos militares, tugueses que compraram. Convenhamos, privatizar
no caso do general Ernesto Geisel, comprou a Light a começa com alerta "P". Podre, também...

preços astronômicos quando faltavam poucos anos Só um BILIONÁRIO IDIOTA compraria a Vale SEM
para que a empresa revertesse de graça ao patrirnô- jazidas
nio da União. Uma negociata, daquelas de enriquecer
intermediários, mas afinal melhor assim. Os governos
seguintes reinvestiram na Light, modernizaram a em
presa e a tomaram excepciona.l naquilo que se tomou
seu principal objetivo: o fornecimento de energia.

Pois não faz um ano privatizaram a Light. En
tregaram-na a preço de banana ao capital privado.
Estrangeiro, é claro. Pior ainda, capital estatal, pois
foi a Eletricité de France que a comprou, parte dire
tamente, parte através de subsidiárias das Ilhas
Caiman, de uma companhia americana, a Houston,
sobrando um pouquinho, até para a recém-privati
zada Companhia Siderúrgica Nacional, ainda que
com uma peculiaridade: o dinheiro da CSN utilizado
para comprar pequena parte ds ações da Light foi
todo financiado pelo BNDES, ou seja, sai dos cofres
públicos. Dos US$180 milhões que foi a parte da
CSN, 160 o BNDES forneceu, limpinhos, a serem
resgatados a perder de vista, com juros muito dife
rentes dos juros de mercado.



Esses professores mereceram do "Douto" pre
sidente do BNDES a resposta grosseira que mere
ciam exame de suficiência pelo Ministério da Educa
ção.
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Essa quantia fabulosa de meio trilhão de reais custo mínimo aos cartéis interessados. É evidente
corresponde só às jazidas cubadas desses minérios que, pouco tempo após comprar tais ações, esses
metálicos, havendo, além das citadas acima, cente- operários, para sobreviverem com os atuais salários,
nas de outras jazidas de outros minérios em explora- vendê-Ias-ão a qualquer preço.
ção ou concessões por todos o país que pretendem, Os que restarem nos empregos, como regra
como "um pacote" doar ao capital internacional. As geral nas privatizações (Mafersa, Usiminas, Cosipa,
afirmações do nosso amigo FH (nos bons tempos Embraer etc.) serão demitidos, agora com mais co-
que era do PMDB e não abraçava o neoliberalismo modidade, por não representarem passivo trabalhis-
como devoção) contradizem seu passado. Hoje, ta aos compradores e já, na condição de desempre-
pasmo, vejo-o diariamente com seus ministros con- gados, venderem a preços vis suas ações para so-
tar, através da mídia, 5 grandes mentiras à nação, a breviverem.
saber. 4!) As novas descobertas: 50% entram de

1!) A Vale deve ser privatizada graça
Pergunto por quê? A Vale além de ser lucrativa

tendo dado em 96 um lucro de 600 milhões de dóla- As recentes novas descobertas de jazidas de
res para o país, já é privatizada em 49% do seu ca- ferro, ouro e outros minerais pela Vale, não são to-
pital (com exceção das ferrovias, alguns portos e sis- talmente desconhecidas, como alega o governo. Es-
tema de navegação) com a participação de capitais sas prospecções, embora preliminares, já permitem
americanos, japoneses etc. }O que pretendem é dar, um mínimo de avaliação da possança nossa dessas
por preço vil, pago em moedas poderes, o restante enormes jazidas, no valor de bilhões de reais e que,
das ações para o controle total da empresa, que por lei, terá a Vale como concessionária da explora-
será repartida entre os monopólios mundiais desses ção.
metais. O governo, de forma sibilina, quer convencer a

2!) O país nada perde, pois as jazidas conti. nação que tais descobertas nada valem e em nada
nuam do governo altera a suspeita avaliação feita até agora da Vale.

Essa mentira, capciosamente divulgada, tem Propõe descaradamente uma fórmula em que,
que ser desmascarada. A venda da Vale, por lei in- do valor das novas descobertas, 50% caberiam ao
c1ui as atuais concessões de exploração de lavra em BNDES e os outros 50% (de graças, como presente)
vigor de todas as suas jazidas por 20 (vinte) ou mais caberiam aos vencedores do leilão da Vale pelo pre-
anos, previstas ainda prorrogações! ço de hoje!

Não há idiota no mundo que compre a Vale 51) A avaliação
sem as atuais concessões de exploração, que são A suspeita avaliação da Vale, feita de enco-
praticamente eternas, até a exaustão. menda a empresas internacionais, intimamente Iiga-

Mesmo porque, sem as jazidas, nossa querida . das aos Cartéis, tem merecido críticas dos setores
Vale do Rio Doce é um imenso depósito de ferro ve- técnicos e científicos mais responsáveis do país.
lho, de pouquíssimo valor, com milhares de tratores,
escavadeiras, basculantes fora de estrada, guindas- Entregar R$10 bilhões a Vale, ou seja, simples-
tes, esteira rolante portos e embarcadouros sem uti- mente pelo dobro dos R$5 bilhões doados pelo Ban-
Iidade, a não ser para extração, transportes e em- co Central ao Banco Nacional para salvar a econo-
barque de minério. mia dos familiares do governo, constitui uma afronta

3!) A Jogada do fundo de garantia à nação.
O fundo de garantia sempre foi uma poupança A Comissão de 22 Professores e Especialistas

forçada do trabalhador, que apertava o cinto, na es- da Coordenação de Programas de Pós-graduação
perança de um futuro pecúlio na aposentadoria, e em Engenharia (COPPE) e outras entidades que as-
sua retirada praticamente só é permitida para a aqui- sessoram a Comissão da Câmara de Deputados
sição da casa própria, ou dispensa injustificada do que acompanha a venda da Vale, apontou dezenas
emprego. de erros na avaliação tendentes todos a subavalia-

A jogada de permitir que os operários da Vale ção.
usem seus fundos para a compra de ações é magis
tral! De um lado, viabilizará uma enorme poupança
interna e do outro permitirá a pulverização das açõ
es, cuja compra permitirá o controle da Vale por um
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A ignorância e má-fé do presidente do BNDES 4) Não quisemos assumir a fábrica de papel e
não admitem o ponto essencial nesta discussão da de celulose, porque dava prejuízo e o Banco Central
Vale: o valor da Vale é indissociável e inseparável também não estava interessado nela. Todos os fun-
do valor das jazidas que atualmente é concessioná- cionários do setor serão dispensados.
ria e que tem direito de exploração "as eternum" 5) Todos os clientes do Banco Bamerindus
mantidas suas atuais capacidades gerenciais e ope- passam automaticamente a clientes do Banco Cen-
racionais conforme permite a lei. trai Bamerindus Hong Kong. Não gastarão nada,

Assim, só a exploração e extração do minério pois o Banco Central já pagou quase 6 bilhões de
de ferro calculado em 25 bilhões de toneladas têm o reais antecipadamente. E não terá participação em
valor de R$250 bilhões, aos preços internacionais, nada. Não sabemos como eles fizeram isso, mas no
considerando um tempo relativo dessa exploração e Brasil tudo é possível. Estamos satisfeitíssimos.
venda. Devem ser acrescidas ao valor da Vale as 6) O Banco Central Bamerindus Hong Kong es-
demais concessões de estanho, cobre, alumínio, tará aberto a partir de agora, mantendo todos os ser-
manganês, ouro, níquel, titânio, potássio e outros viços oferecidos pelo Banco Bamerindus do Brasil
que elevam seu total em mais de R$40 bilhões, por SA Assim sendo.
um período de 10 anos. 7) Os talões de cheques do Banco Bamerindus

Esse é o ponto fundamental defendido nas do Brasil SA continuarão a ser utilizados normal-
nossas Ações Populares que temos certeza que o mente. Oportunamente verificaremos se o Banco
Judiciário Brasileiro honesto e responsável acolherá Central terá seu nome nesses talões.
barrando essa monstruosa negociata. 8) Os clientes poderão utilizar cartões de crédi-

Ao fazermos esse alerta convocamos os brasi- to e caixas eletrônicos, bem como depositar e sacar
leiros patriotas para junto a grandes líderes nacio- de contas correntes, contas de poupança, fazer apli-
nais empreendermos a luta contra mais essa espo- cações financeiras e realizar quaisquer outras opera-
Iiação do país. ções bancárias. O Banco Central garante tudo.

Não deixe de ler, é importante 9) Os sorteios e premiações do TC Bamerindus
BANCO CENTRAL BAMERINDUS continuarão a ser realizados sem qualquer interrup-

HONG KONG ABRE SUAS PORTAS HOJE ção. também com o aval de 6 bilhões do Banco Cen
traI.

1) O Grup HSBC, uma das piores instituições
financeiras do mundo, está assumindo as operações
bancárias do Banco Bamerindus do Brasil S.A., em
parceira com o próprio Banco Central do Brasil.

Os atuais e os futuros clientes não serão preju
dicados com a "estabilidade" trazida por esta nova
realidade. O cidadão-eontribuinte-eleitor pagará
tudo.

2) O negócio, realizado diretamente sob a pro
teção do Banco Central, inclui a aquisição do contro
le acionário, entre outras, das seguintes compa
nhias: Bamerindus Companhia de Seguros, Bame
rindus Leasing Arrendamento Mercantil S.A., Bame
rindus S. A. Corretora de Câmbio e Valores Mobiliá
rios, Bamerindus S. A. Corretora de Câmbio e Valo
res Mobiliários, Bamerindus Distribuidora de Títulos
e Valores Mobiliários Ltda. e Bamerindus Capitaliza
ção S.A.

3)0 nome da nova organização é Banco Cen
trai Bamerindus Hong Kong. O banco está sendo
constituído com o custo zero, rigorosamente em ca
pital próprio, o que o coloca entre as maiores nego
ciatas já realizadas no Brasil. E com garantia e pro
teção oficial.

10) Os clientes da Bamerindus Distribuidora de
Títulos e Valores Mobiliários Ltda. tornam-se, auto
maticamente, clientes do Banco Central Bamerindus
Hong Kong.

11) É importante lembrar que os códigos de
acesso (senhas) aos diversos produtos também per
manecem os mesmos. (Só não se sabe a senha
usada pelo Banco Central para favorecer um grupo
multinacional alijando um grupo brasileiro. Mas com
senha ou sem senha o Banco de Hong Kong, agora
trabalhando no Brasil e sem investir nada, agradece
esse negócio da China.)

12) O Grupo HSBC está sediado em Londres,
e através de uma rede global de agências, interliga
das por avançada tecnologia, oferece serviços finan
ceiros da mais alta qualidade em 78 países. O Gru
po tem o firme propósito de continuar aperfeiçoando
seus serviços e produtos, tanto para os clientes pes
soa física quanto jurídica. (É uma retribuição ao pes
soal do Banco Central que foi tão compreensível co
nosco. Entramos sem nada e o Banco Central com 6
bilhões. É assim que crescemos, mas só no Brasil.)

13) O Grupo HSBC nunca operou no Brasil,
nem ligava para o país. Agora não podíamos recusar
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outros) e;

Hélio Fernandes

MARCO AURÉLIO ALENCAR PREGA UMA
MENTIRA DESCARADA NO 12 DE ABRIL

tanta generosidade, tanto desprendimento, que os 96.001.125392-2, 1ª Vara (com
brasileiros têm todo o direito de chamar 'de esbanja- 88.001.053555-6, 2ª Vara (com outros).

mento. Não temos nada com isso, viemos porque fo- NOVO REQUERIMENTO PARA CPI CONTRA
mos chamados. Banco Central Bamerindus Hong
kong é mais do que uma sigla ou um título. é urna GOVERNADOR.
dádiva de Deus, e reconhecemos que sem o Banco Diante das pressões do governador Marcello
Central não teríamos conseguido nada. Alencar, contrárias à instalação da CPI dos títulos

14) Essa operação objetivou preservar os inte- públicos municipais (carioquinhas), o vereador
resses dos correntistas, poupadores e investidores. Eduardo Paes (PFL) fez um novo requerimento.
E contou sempre com o acompanhamento entusias- Agora a proposta abrange não somente o governo
mado, denodado e desvelado do Banco Central. E o Marcelo Alencar, mas também o de César Maia. Se-
dinheiro do cidadão-contribuinte-eleitor. Não nos es- gundo o vereador, não é mais possível que Marcello
quecemos disso agora, e não esqueceremos jamais. Alencar tente barrar a CPI, MO ex-prefeito César

Ligue Grátis Para o Banco Central Maia pediu que se investigasse seu governo
M
, disse

Eduardo Paes.
BANCO CENTRAL BAMERINDUS HONG KONG Segundo Paes, o problema para a inlitalação

PS - A página acima é uma colaboração deste da CPI são as pressões que o vereador Sami Jorge
repórter, para que o Banco Central não fique apenas vem sofrendo. MQuem deve, temeM, afirmou Eduardo
nessa negociata. (Depois das outras.) O Banco Cen- Paes ao referir-se ao temor de Marcello Alencar. A
trai tem que ser independente. Já imaginaram o que Mesa da Câmara tem agora prazo de 48 horas para
o Banco Central poderia fazer sem consultar nin- apreciar o requerimento. Eduardo Paes acredita que
guém? uma vez instalada, a CPI possa investigar toda a

gestão de Marcello Alencar à frente da Prefeitura do
Rio, um período marcado por muitas denúncias de
supostas irregularidades em operações financeiras
feitas pelo município. Em especial as referentes às
emissões de títulos públicos do Tesouro Municipal
(carioquinhas) e rolagem de dívidas. O pedido para
a CPI abrange o ano de 1988 até o dia 26 de março
de 1997. MA CPI sai do papel. Agora a gente conse
gue instalar, mesmo porque o período vai compreen
der dois governos,Mdisse Eduardo Paes.

O SR. LUIZ PIAUHYLINO (PSDB - PE. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs. e
Srs. Deputados, o sertão pernambucano continua a
ser palco de uma série de casos de violência, resul
tado de décadas de abandono por parte do Poder
Público, com a ausência de medidas que levem à
viabilização, do ponto de vista econômico, de uma
imensa região.

Neste último final de semana, quando visitava
o Município de Floresta, para participar de atos pú
blicos alusivos à passagem dos 151 anos de eman
cipação política daquele Município, tomamos conhe
cimento de mais um crime ocorrido. A Sra. Maria de
Lourdes Angélica da Silva, moradora da zona rural,
teve sua casa invadida por homens encapuzados
que assassinaram a proprietária para roubar um sis
tema de som.

O fato, por si só, é chocante, mas não se cons
titui uma exceção. São freqüentes os assaltos nas
estradas, sem falar do problema crônico repre-

Marco Aurélio Alencar, secretário de Planeja
mento do Estado do Rio mentiu contem durante en
trevista coletiva que convocou para rebater as críti
cas do ex-prefeito César Maia a ele e a seu pai, o
governador Marcello Alencar. Alto e bom som, disse
que jamais teve problemas com a Justiça e que não
tem, em qualquer esfera, processos tramitando con
tra ele e contra Marcello.

A verdade, porém, não é esta. Inspirado ou
não pela data em que resolveu contra-atacar César
Maia (1 2 de abril), o certo é que segunda-feira Hélio
Fernandes publicou na primeira página da TRIBUNA
uma lista com os números dos processos que tanto
ele, quanto o pai, respondem na Justiça. Somente
relativos a Marco Aurélio Alencar, a edição aponta
as seguintes ações: processo 88.001.053555-6, na
211 Vara; 88.001.136609-2, na 41 Vara;
92.001.095879-2, na 8ª Vara e; 96.001.099099-4, na
611 Vara.

E são os seguintes os que Marcello Alencar é
apontado como réu: 90.001.104421-9, na 61 Vara;
93.001.036894-2, na 8ª Vara; 93.001.02253-0, na 3ª
Vara; 95.001.001120-5, na 21 Vara; 95.001.126651
3, 11 Vara: 92.001.095879-2, 8ª Vara (neste a culpa
é dividida com outras pessoas); 94.001.054297-0,
10ª Vara (também com outras pessoas);
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sentado pelo cultivo e comercialização da maconha.
Os habitantes do sertão são vítimas de uma situação
que, ao invés de ser combatido, agrava-se à medida
que o tempo passa.

Existe um estado permanente de medo e revol
ta, sem o mínimo de segurança. O crime brutal de
sábado, em Floresta, é um exemplo de que os cida
dãos vivem sem proteção e sem a perspectiva do fi
nal desses acontecimentos.

Estou integrando comissão especial sobre a vio
lência no sertão, com uma reunião prevista para a pró
xima sexta-feira, na cidade de Cabrobó ou Belém de
São Francisco, a fim de que o assunto seja discutido.

Na minha opinião, não basta a ação policial,
que certamente é necessária. A questão é tão séria
que requer a parceria de todos os segmentos da so
ciedade para, num esforço conjunto, buscarmos so
luções efetivas.

A partir da mobilização da comunidade, pode
remos sensibilizar o setor público, visando a uma
ação cuja finalidade seja combater não apenas as
conseqüências, mas as causas que se enraizaram
numa área importante de nosso Estado, prejudican
do ainda mais uma população que, há muito tempo,
é vítima de omissões.

Sr. Presidente, gostaria que meu pronuncia
mento fosse publicado nos meios de divulgação da
Casa.

O SR. CLAÚDIO CAJADO (PFL - BA. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, a sociedade brasileira mais uma vez
está estarrecida. Todos nós, cidadãos brasileiros,
encontramo-nos novamente imobilizados. Todos nos
tomamos testemunhas oculares de crimes.

A Nação brasileira, depois de já ter testemu
nhado crimes como o massacre do Carandiru, os as
sassínios de Eldorado do Carajás e muitos outros,
assistiu, segunda-feira, pelo Jornal Nacional, da
Rede Globo, outras vez, a ação de prepostos da
Polícia Militar do Estado de São Paulo que se igua
lam aos criminosos mais perigosos deste País.

Parcela significativa da Polícia, que foi criada
para manter a ordem e a segurança, há tempos não
vem desempenhando suas funções, e vem cometen
do as maiores barbáries contra cidadãos de bem.

A impunidade por esses crimes tem sido a
maior responsável por essa proliferação de atos des
qualificados e constatados de forma insofismável pe
las imagens transmitidas pela Rede Globo de Tele
visão.

A sociedade brasíleira precisa reagir contra a
falta de impunidade, contra a violência policial. O
Governo precisa tomar medidas drásticas. É preciso
dar um basta em crimes contrÇl cidadãos, e não só
crimes bárbaros como o que vimos naquela reporta
gem, já que a cada dia nós testemunhamos novos
crimes, cometidos por policias, como os que já citei,
ou os chamados crimes do colarinho branco.

Sr. Presidente, essa situação não pode mais
perdurar, algo há de ser feito. A violência cometida
por aqueles policias de São Paulo se iguala à dos
policias que mataram mais de cem detentos do Ca
randiru e daqueles que participaram do massacre de
Eldorado do Carajás.

Esta Casa tem a função de criar as leis que re
gem esta Nação, porém, as esferas administrativas
dos Poderes e principalmente o Judiciário têm o de
ver de, assegurado o contraditório, punir, de forma
célere e definitiva todos os marginais e criminosos
que infestam a Nação brasileira.

O SR. HERMES PARCIANELLO (Bloco/PMDB
- PRo Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, srªs e Srs. Deputados, tão-somente para co
municar que solicitei do Ministério da Justiça a insta
lação imediata de uma delegacia da Polícia Federal
em Cascavel, no Paraná.

Já existe em Cascavel a Justiça Federal. Esta
vara da Justiça foi instalada a partir da mobilização
da sociedade cascavelense, que estava certa quan
do da defesa da presença de tão importante órgão
do Poder Judiciário no Município.

A mesma mobilização se· vê agora com a rei
vindicação da sociedade, capitaneada pela Ordem
dos Advogados do Brasil, que deseja a presença da
Polícia Federal naquela cidade.

Cascavel é a principal cidade do oeste do Esta
do, sendo. igualmente a mais importante da região
fronteiriça. Seus problemas não são menores do que
aqueles que ocorrem em Foz do Iguaçu, cidade
onde a Polícia Federal de há muito foi instalada.

Uma delegacia da Polícia Federal em Cascavel
vai facilitar a vida dos cidadãos, que evitarão deslo
car-se à Foz do Iguaçu, num trecho de 140 quilôme
tros. Com certeza vai inibir a criminalidade que avan
ça em Cascavel, notadamente com relação ao tráfe
go de drogas.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT - RS. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr: Presidente, srªs e Srs.
Deputados, estou trazendo aqui, para mostrar a to
dos e deixar registrada, uma proposta de trabalho
dos ferroviários de Santa Maria, no Rio Grande do
Sul.
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Historiando um pouco, Santa Maria já foi um Outro assunto.
importante centro ferroviário do País. Havia uma ofi- Sr. Presidente, queremos marcar nossa repul-
cina, a Km 3, que chegou a empregar, nos anos 70, sa, manifestar nossa posição de princípio contra as
até 3 mil pessoas. Hoje, o que resta é um parque in- reformas que vêm sendo feitas na Constituição de
dustrial desativado e mais de trezentos ferroviários 1988 e no País.
desempregados. Entendemos que a Constituição de 1988 tem

Pois são exatamente estes desempregados um enorme significado histórico. Saímos de duas dé-
que estão fazendo uma proposta de reutilização do cadas de ditadura militar, que nos havia imposto
parque industrial da oficina km 3. uma Constituição em 1967. Ela servia bem aos seus

O Consórcio privado ferroviário Sul Atlântico propósitos.
pretende investir na Rede Ferroviária Sul, na manu- Em 1988 avançamos, através da participação
tenção de vagões e locomotivas, além de recupera- popular, na conquista de direitos sociais e de dispo-
ção de trechos da via férrea. sitivos legais em defesa dos trabalhadores, aposen-

O que os companheiros estão propondo é a tados e funcionários públicos. _Nã,O conquistamos
formação de uma empresa, formada e gerida pelos tudo que queríamos e necessitávamos, mas, inega-
ferroviários demitidos, a que eles estão chamando velmente, avançamos.
de "Empreendimento Solidário·. No entanto, ao avanço legal, formal, não cor-

A idéia é formar esta empresa a partir do capi- respondeu um avanço efetivo, concreto.
tal que os mesmos ferroviários receberam em sua Não conseguimos, por exemplo, que os direitos
indenização. Assim eles pretendem reunir os ferro- sociais, em seus aspectos fundamentais, deixassem
viários, organizá-los para que possam oferecer pro- de ser boas intenções para se transformarem em
dutos e serviços de sua empresa para o Consórcio
Ferroviário Sul Atlântico. realidade para a população brasileira. Estamos fa-

lando do direito que, pela Constituição, todos, repito,
O sonho destes companheiros não é pequeno. deveriam ter.

Pretendem eles trabalhar: na manutenção industrial;
na metalúrgica, mecânica; na manutenção de via fer- Esses direitos são: educação, saúde, trabalho,
roviária; em trilhos e dormentes; na construção e lazer, previdência social, proteção à matemidade e à
manutenção de pontes. infância, assistência aos desamparados, além do

emprego, salário mínimo capaz de atender às ne-
Além disso, querem uma escola técnica profis- cessidades básicas e aposentadoria, entre outros.

sionalizante, a exemplo do convênio que havia entre
RFFSA e Senai. Esta escola, além de formação pro- Avançamos ao plasmar, na Constituição de
fissional do ramo ferroviário, poderá também ofere- 1988, a visão do que queremos, do que necessita-
cer uma formação empresarial, de modo a garantir mos para dar um mínimo de dignidade ao nosso
um alto nível de qualidade administrativa e gerência povo. Fracassamos como Estado, como Nação, ao
da futura empresa. não realizar nossas intenções, ao ver se transforma-

Os ferroviários demitidos têm bem claro que o rem em letra morta nossos princípios.
mundo do trabalho hoje tem outras características e Mas o erro não está na Constituição de 1988.
outros desafios. Sabem eles que há necessidade de O sonho, as aspirações, a busca de dignidade e a
uma mudança de mentalidade. O mundo de hoje é luta pela melhoria de vida não são exemplos de nos-
um mundo sem emprego e, por isso, é imprescindí- sos erros.
vel garantir a organização dos próprios trabalhado- Hoje, o Governo defende propostas de refor-
res, aliada a uma qualificação técnica e a uma inicia- mas abrangentes, vindas de inspirações obscuras.
tiva empreendedora como estão querendo eles. Por estranha coincidência, são propostas que se-

Aqui, Srs. Deputados, está uma prova de que guem as pautas de reformas implantadas na Bolívia,
há, sim, uma proposta de saída para a crise. Os tra- no Peru, na Venezuela, no México e na Argentina só
balhadores sabem o que querem, mas é preciso que para citar alguns exemplos.
o Estado dê a eles incentivos e financiamentos para Seus supostos formuladores nacionais osten-
que possam efetivar o seu projeto. tam com orgulho a autoria das reformas propostas.

Estamos deixando, na íntegra, esta proposta São verdadeiros "laranjas ideológicos" encobrindo
dos companheiros ferroviários para que seja inserida os verdadeiros autores.
nos Anais da Casa, apoiando sua atitude e que ela Estas reformas, ou melhor, a fragmentada re-
seja sugestão para outras iniciativas. forma global, está sendo feita, está sendo imposta



Serão necessários estudos de viabilidade eco
nômica e elaboração de projetos para que os risos
sejam bem calculados. Com base na experiência
acumulada pelos ferroviários, podemos citar as se
guintes áreas para atuação do empreendimento:

1) Manutenção industrial (vagões e locomoti
vas, caminhões, automóveis, máquinas agrícolas
(tratores, colheitadeiras, etc.), máquinas rodoviárias
(motoniveladora, retroescavadeira etc.):

1.1) metalúrgica
-vagões
- baús de caminhões
- containers
- carrocerias de caminhões e ônibus
- silos e armazéns
1.2) mecânica
- motores (diesel, gasolina e álcool)
-freios
- fundição para fabricação de peças:
-alumínio
-cobre
-aço e ferro
2) Manutenção de via permanente ferroviária
-trilhos
- dormentes
3) Construção e manutenção de pontes
-metálicas
-alvenaria
4) Escola profissionalizante
Administração, em parceria com a Prefeitura,

do Centro de Formação Profissional (ex-eonvênio
RFFSA/Senai). Esta escola, além da qualificação
técnica de acordo com os padrões intemacionais,
também deverá propiciar a formação empresarial
para todos os associados, de modo a garantir um
alto nível de qualidade administrativa e gerencial.

MUDANÇA DE MENTALIDADE

Um projeto desta natureza exige um novo com
portamento. Agora, as pessoas não serão mais em
pregados a espera de determinações superiores.

No mundo contemporâneo, ·um mundo sem
emprego·, é imperativo combinar qualificação técni-
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ao País sem nenhuma legitimidade. Não há nenhu- ços e produtos para o referido consórcio e outros
ma delegação do povo brasileiro ao Presidente da clientes, como veremos adiante. Além de aproveitar
República para proceder a uma reforma constitucio- as habilidades já existentes no grupo de futuros as-
nal, muito menos através do dispositivo das medidas sociados, projeta-se também incluir o Centro de For-
provisórias. mação Profissional (ex-eonvênio RFFSA/Senai) para

A atual reforma administrativa, obviamente, a formação técnica permanente.
não foge à regra. É uma reforma destinada a retirar ÁREAS DE ATUAÇÃO
da Constituição os avanços conquistados. Ardilosa
mente, ela abre espaços a concessões secundárias
e centra seu poder de fogo no fim dos direitos do
servidores públicos, da irredutibilidade de salários,
na equiparação entre funcionários ativos e inativos,
acaba com a estabilidade, faculta a contratação de
funcionários sem concurso, possibilita a terceiriza
ção do serviço público, prevê demissões para dimi
nuir gastos e a perda do cargo por insuficiência de
desempenho, entre outros.

Por tudo isso, S~s e Srs. Parlamentares, mani
festo meu veemente repúdio a esta reforma.

PROPOSTA A QUE SE REFERE O
ORADOR:

APRESENTAÇÃO

Na década de 70, em função da alta produtivida
de das oficinas do Km3, cogitou-se a implantação de
uma fábrica de vagões ferroviários em santa Maria
(atualmente esta fabricação localiza-se em São Paulo).

Naquela época, aproximadamente três mil pes
soas chegaram a trabalhar nestas oficinas. Ou seja,
desenvolveu-se em Santa Maria um grande parque
de máquinas e equipamentos, bem como formou-se
um conjunto de profissionais altamente qualificado
em atividades industriais.

Conforme matéria jornalística, o consórcio Fer
rovia Sul Atlântico pretende investir R$ 50 milhões
na manutenção de vagões e locomotivas, além da
recuperação de trechos prioritários da via permanen
te. Tais reparos seriam realizados nas oficinas do
Km3 Gomal A Razão, 11-3-97). Mesmo assim, ainda
não está definida a forma de utilização de tais ofici
nas. Por isso, todo este potencial poderá ser utiliza
do pelos ferroviários que foram demitidos, o que sig
nificará um forte incremento para o processo de in
dustrialização de nossa cidade.

Queremos apresentar um anteprojeto de em
presa de grande porte e potencialidade econômica,
a exemplo de várias experiências bem sucedidas de
cooperativas de trabalho e empresas de propriedade
comunitária.

A idéia é criar um empreendimento solidário
queêongregue os ferroviários demitidos recente
mente, de modo a organizá-los para oferecer servi-



Porto8eco

CAPITAL INICIAL

CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL

IDÉIAS PARA PROJETOS FUTUROS

Sistema de transbordo de cargas rodoviárias
para ferroviária e vice-versa, inclusive manutenção
dos caminhões.

A área não privatizada do Km3, por sua invejá
vel infra-estrutura física, energética e posição geo
gráfica, também comporta a instalação de um Centro
de Eventos, de iniciativa do Poder Público, que aten
da as necessidades de toda a região, fortalecendo
nos como um pólo turístico e de negócios.

Um Centro de Eventos junto a uma área de
produção e prestação de serviços é uma idéia origi
naI. Além disto, pode-se agregar, neste mesmo es
paço, uma Incubadora Empresarial Tecnológica,
criando uma nova fronteira de desenvolvimento para
Santa Maria.

Um rápido cálculo pode ilustrar o montante que
passou a circular em Santa Maria e região com a de
missão de 300 ferroviários. Cada um deles recebeu
uma indenização média de R$20 mil. No total, consi
derando que cada um deles invista metade deste va
lor, teremos um empreendimento com capital inicial
de R$3 milhões. Ainda podemos adicionar a este
grupo os 100 ferroviários que saíram pelo Plano de
Incentivo à Demissão (PID), e os que ainda virão a
ser demitidos no próximo período.

É fundamental afirmar que a dispersão deste
capital em pequenos negócios representará, prova
velmente, uma grande mortalidade das micro-empre
sas que venham a ser formadas. Isto porque o mer
cado modemo, cada vez mais segmentado, exige,
além de alta produtividade com pequenas margens
de lucro, originalidade no seu desempenho, condiçõ
es estas difíceis de serem observadas por empreen
dimentos individuais.
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ca com iniciativa empreendedora. Cada um é dono do As oficinas do Km3 têm localização privilegia-
empreendimento e todos são responsáveis por ele. da, permitindo acesso e distribuição para as princi-

Os resultados podem ser verificados naquelas pais rodovias, com a vantagem de evitar a circulação
experiências onde, apesar da perda dos direitos traba- por áreas urbanas.
lhistas convencionais, conquistou-se autonomia e Além disto, com o status intemacional para o
maior renda mensal. Desta forma, abre-se a possibili- aeroporto, estarão dadas as condições para a inte-
dade de investimento coletivo em fundos de aposenta- gração aero-rodo-ferroviária, o que nos coloca em
dorias e pensões, seguros de saúde e mutirões habita- condições muito favoráveis em relação ao Mercosul.
cionais, entre outras altemativas de bom uso do dinhei- Aqui, vale lembrar que um dos principais fatores de
ro arrecadado com os negócios da empresa. sucesso de qualquer empreendimento, num merca

do globalizado, é a capacidade de distribuição.

Projetos e produção de máquinas e
equipamentos agrícolas

Para pequenos e médios produtores, com o
apoio de pesquisadores da UFSM, FAFRA e outras
instituições de ensino superior da região. É necessá
rio produzir tecnologias adequadas às peculiarida
des das pequenas e médias propriedades, colocan
do-as num novo patamar de produtividade.

O SR. WALDOMIRO FIORAVANTE (Blo
coIPT-RS. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Pre
sidente, Sr% e Srs. Deputados, estarrecidos, os bra
sileiros vêem aqueles que deveriam protegê-los agir
de forma justamente contrária, ou seja, praticando
as mais absurdas formas de violência, ferindo assim
os direitos dos cidadãos. Tristes cenas que compro
vam essa realidade foram amplamente divulgadas
pela televisão, nos últimos dias, causando revolta
em todas as pessoas que têm o mínimo senso de
humanidade. O episódio revelado aconteceu em São
Paulo, mas fato de mesma conotação está ocorren
do em meu Estado, o Rio Grande do Sul, onde sol
dados do 29º Batalhão de Infantaria Blindada (292

BIB), de Santa Maria, estão sendo treinados para
uma guerra contra os agricultores do Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra - MST.

O periódico carta capital, que circula hoje, traz
matéria sobre manobra realizada no final de fevereiro,
em que quase toda a guamição do 29º BIB (cerca de
670 homens) simula um ataque aos sem-terra. O rela
to feito pelo jomalista Michel Laub nos fomece uma vi
são de como está sendo o treinamento.

Diz a matéria:
-Estão todos esperando uma ordem. Deitados

sobre a grama, com armas engatilhadas, pouco mais
de uma centena de homens formam um círculo ao
redor de um pequeno conglomerado de barracas.
Começa a aproximação. Aos poucos, o círculo vai
diminuindo o seu diâmetro e o procedimento da
pressão psicológica passa a ser utilizado. São tiros
de festim e de obus, além da presença ostensiva de
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carros blindados. Não demora muito e um pelotão de como as que vêm ocorrendo em Santa Maria e re-
soldados forma uma fileira, lançando-se em direção gião só servem para acirrar os ânimos.
às barracas. Os acampados - soldados desempe- O SR. GERALDO PASTANA (Bloco/PT-PA.
nhando o papel de colonos sem terra - são rapida- Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
mente rendidos e recolhidos. A operação é um su- S~s e Srs. Deputados, as imagens feitas por um ci-
cesso" negrafista amador em Diadema, no Estado de São

A simulação realizada em fevereiro não foi a Paulo, e que registraram agressões, tortura, roubo e
única. No final de novembro de 1996, treinamento o assassinato de um trabalhador, praticados por poli-
semelhante envolveu não apenas Santa Maria, mas ciais militares daquele Estado chocaram o País. A
todos os quartéis da redondeza, reunindo 7 mil ho- brutalidade do ato provocou críticas da Anistia Inter-
mens e 1,3 mil veículos. O chefe da Comunicação nacional e o repúdio da população. O ato toma-se
Social do Comando Militar do Sul - CMS - Dorival ainda mais grave na medida que expõe a face cruel
Ari Bogoni, afirma que são "movimentos de rotina". da Polícia Militar, que, ao invés de cumprir seu papel
Garante ele que o Exército não tem nada contra o de zelar pela segurança e integridade física das pes-
MST, mas todos os atos contrários à lei serão com- soas, passa a ser o carrasco e o executor de tortu-
batidos se houver necessidade, sob ordem do Presi- ras, não mais praticadas nos porões dos quartéis,
dente da República. mas em via pública. Isso certamente acontece em

Qual é de fato a função do Exército? Penso face da certeza da impunidade assegurada aos poli-
que a principal delas é proteger o País contra os ini- ciais, que no final das contas são julgados por cole-
migos e fazer com que se cumpra a Constituição Fe- gas, e não pela sociedade.
dera!. Partindo desse pressuposto, serão inimigos da Espanta-me a atitude do Governador Mário Co-
Pátria aqueles que lutam por um pedaço de chão vas, que, diante das cenas de violência, pede des-
onde possam produzir alimentos que vão sustentar a culpas à população e diz que é impossível garantir
Nação? Ou inimigos são, na verdade, aqueles que que isso não se repita mais. Ora, Governador, des-
permitem tamanho desvirtuamento nas funções do culpas? A violação dos direitos humanos, praticada
Exército, como o Presidente da República que, se- historicamente pela PM, não merece apenas cândi-
gundo prevê a própria Constituição, é quem exerce a dos pedidos de desculpas, merece, sim, providên~

autoridade suprema sobre as Forças Armadas? cias enérgicas, que garantam que fatos como estes
Se um organismo que tem por dever zelar pelo não voltem a se repetir. Polícia deve proteger, Go-

cumprimento da Carta Magna é o primeiro a des- vemador, e não matar a sangue frio, roubar e tortu-
cumprí-Ia, perde tanto o respeito quanto a confiabili- rar! Polícia deve ser controlada pelo cidadão, que a
dade, valores tão defendidos pelo Exército. A postu- paga, e não pelos próprios quartéis, que via de regra
ra fere não apenas os direitos dos agricultores sem "passam a mão por cima da cabeça dos matadores·.
terra, que passam a ser considerados como alvos de Esta situação de violência praticada pelas poli-
guerra, mas é um atentado contra os próprios solda- cias toma-se grave no campo, longe das lentes de
dos, que são treinados e induzidos a tratar como ini- cinegrafistas amadores. Lá é comum a união sórdida
migos mortais pessoas que são seus iguais. entre a Polícia, jagunços e latifundiários. Deste casa-

Penso que a sociedade brasileira precisa de mento, nascem as tragédias que invariavelmente vi-
uma explicação. Por isso, estou encaminhando re- timam trabalhadores rurais em busca de um pedaço
querimento à Comissão de Agricultura e Política Ru- da terra. Não precisamos fazer um esforço muito
ral, da qual sou membro titular, para que o Ministro grande para nos lembrarmos de Eldorado do Cara-
do Exército, Sr. Zenildo Gonzaga Zoroastro de Luce- jás, Corumbiara ou Orlândia do Norte, todos Municí-
na, seja convocado a prestar esclarecimentos sobre pios do meu Estado, Pará.
o treinamento ministrado no 292 BPI e em outras uni- É lá que a violência se manifesta escancarada-
dades militares da redondeza. mente. Segundo dados do Jornal O Liberal do dia 8

Espero que o pedido seja acolhido e logo pos- de março, os Municípios que mais registraram nú-
samos não apenas saber melhor o que está ocorren- mero de assassinatos no Pará, desde 1964 até
do, mas também que medidas o Ministério do Exér- 1995, foram Xinguara, no Sul do Estado com 94
cito vai tomar para que os soldados da paz não se- mortes; Conceição do Araguaia, com 55 mortes;
jam mortos pelos soldados da guerra. Afinal, a luta Marabá, com 43 São Geraldo do Araguaia, com 41;
tanto das Forças Armadas quanto dos agricultores São Félix do Xingu, com 40; Paragominas, com 39;
deve ser pelo fim da violência no campo. Ações Viseu, com 31; Santana do Araguaia, com 29; Ja-
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cundá e Rio Maria, com 19; São Domingos do Ca- cinas nas periferias das grandes cidades, o assassi-
pim, com 18; e Redação, com 15. nato de um pastor no interior do Paraná.

Srs. Deputados, somente no ano passado, de O que há de comum nesses crimes é a cres-
acordo com a Comissão Pastoral da Terra, o número cente violência do Estado sobre os cidadãos e a im-
de assassinatos subiu para dezoito, sem contar EI· punidade. De Eldorado do Carajás ao Carandiru
dorado do Carajás. Infelizmente a maioria dessas ninguém foi punido. A Justiça Militar funciona como
chacinas continua impune. O massacre de dezena- um biombo da impunidade. Crimes contra os cida-
ve trabalhadores, em Eldorado do Carajás está aí dãos devem ser julgados pela justiça civil.
para provar isso. O processo anda a passos de tar- As vítimas preferenciais da violência da Policia
taruga e o Governador Almir Gabriel, do mesmo são pobres , jovens, moradores da periferia e ne-
partido de Mário Covas, o PSDB, parece não se im- gros. A Policia já chega barbarizando. É treinada
portar. para agredir e machucar, e não para verificar situa-

É para corrigir estas distorções e garantir a im- ções. Quase ninguém está livre da violência, há
plementação da reforma agrária neste País que mi- muito risco. Na fuga dos detentos do Presidio do
Ihares de trabalhadores sem terra marcham rumo a Cepaigo, em Goiânia, a barreira policial montada em
Brasília, onde deverão chegar no dia 17, exatamente Brasília foi responsável pela morte de uma jovem
365 dias depois das mortes de Eldorado do Carajás. que trafegava na área.

Ontem, participei de um ato promovido pelo A realidade mostra que após a perda de seu
MST para marcar a chegada da Marcha pela Refor- ente querido a família fica também passível de chan-
ma Agrária em Goiânia. Trabalhadores vindos da re- tagens, ameaças e da lerdeza da burocracia. A im-
gião oeste e norte tomaram a Praça Cívica, junta- punidade impera, sendo a principal incentivadora
mente com a população da Capital de Goiás, exigin- para novos crimes.
do justiça e reforma agrária já. Esta realidade demonstra claramente caráter

Este exemplo dado pelos companheiros sem de classe do Estado brasileiro. Os criminosos dos
terra mostra que tanto a conquista da reforma agrá- colarinhos brancos, do Orçamento, da pasta cor-de-
ria como a solução para as injustiças sociais ou a rosa, do caso· PC-Collor estão por aí a gozar de
violência no campo e nas cidades se fazem com seus privilégios e dinheiros roubados do povo.
ações concretas, e não com desculpas esfarrapa- A política econômica do Governo, ao espalhar
das. desemprego e miséria pelo País afora, também for-

O SR. ALDO ARANTES (Bloco/PcdoB - GO. neceo combustível para a violência e a barbaridade
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, que vai tomando conta das grandes e média cida-
Sr.as. e Srs. Deputados, chocaram o Brasil e o mun- des.
do as imagens da violência cometida pelos policiais Agora mesmo está acontecendo a CPI dos
paulistas contra os moradores da Favela Naval, na Precatórios. Vamos ver quantos dos envolvidos que
cidade de Diadema, em São Paulo. se refestelaram com o Erário vão parar atrás das

Sete policiais, um cabo e um sargento da PM, grades.
ao fazer revista espancaram, humilharam e assassi- A Justiça precisa de agilidade. Os crimes prati-
naram .friamente trabalhadores. Se por acaso um cados contra os cidadãos precisam de punição
morador não tivesse filmado as cenas, os jornais do exemplar. A sociedade exige a identificação dos res-
outro dia provavelmente diriam que mais uma chaci- ponsáveis por todas. essas violências. Mas não só
na ocorreu ou que suspeitos foram mortos trocando isso, quer a punição exemplar dentro dos rigores da
tiros com a Policia. lei. A impunidade gera mais violência e o ciclo se

Mas as cenas chocam pela crueza. É o méto- reproduz. o País exige a apuração dos fatos e a pu-
do brutal de abordagem do cidadão que antes de nição dos culpados.
qualquer comprovação, é tido como suspeito e pas- O SR. RENATO JOHNSSON (PSDB - PRo
sível de agressão. Qualquer questionamento é Nde_ Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
sacato à autoridade" e motivo para mais violências. srªs e Srs. Deputados, estamos acompanhando com

Esse fato mostra a crescente violência em São atenção os acontecimentos do setor elétrico nacional
Paulo. Mas também espelha a situação da violência e não poderíamos deixar de nos pronunciar sobre a
pelo País afora: os massacres de Eldorado do Cara- urgente necessidade de remoção de alguns empeci-
jás, Corumbiara, Candelária e do Carandiru; as cha- lhos que ainda entravam a modernização dessa tão
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importante área de nossa infra-estrutura e, em con
seqüência, de toda nossa economia.

Como bem sabem, algumas modificações re
centes na legislação do setor elétrico já estão resul
tando na retomada de investimentos para ampliar e
modernizar a estrutura de geração, transmissão e
distribuição de energia elétrica.

O novo modelo institucional do setor - que
agora comporta figuras inovadoras como o produtor
independente e o autoprodutor - começa a resultar
em associações inéditas entre o capital privado e a
experiência de nossas melhores estatais, através da
formação de consórcios capazes de levar adiante
projetos que estavam apenas à espera de recursos.

Aqui e ali despontam novos empreendimentos.
Está aí o exemplo concreto, já em fase adiantada,
da Hidrelétrica de Machadinho, que começa a ser
construída no Rio Pelotas, entre Santa Catarina e o
Rio Grande do Sul, graças à associação da ELE
TROSUL com outras estatais e empresas privadas.

A retomada desses projetos representa não só
o afastamento do risco de falta de energia num futu
ro próximo, mas principalmente a garantia de que
haverá energia disponível para aqueles que querem
investir em outros setores de nossa economia.

Certamente não é preciso lembrar a importân
cia da disponibilidade e até, se possível, abundância
desse insumo no momento em que - vencidas as
barreiras que tomavam o Brasil pouco atrativo -: no
vos investimentos são anunciados a cada dia, de
norte a sul.

Contudo, Srs. Deputados, a garantia de um se
tor elétrico nacional fortalecido encontra-se ameaça
da por restrições que continuam a ser feitas às nos
sas estatais.

Oportunidades excelentes podem vir a ser per
didas para investidores estrangeiros porque, de um
lado, a iniciativa privada nacional não dispõe de ca
cife e, de outro, as estatais que poderiam bancar o
investimento, sofrem com restrições de crédito.

Refiro-me, especificamente, a uma resolução
do Banco Central que limita as operações de em
préstimos e financiamentos realizadas por instituiçõ
es financeiras e sociedades de arrendamento mer
cantil com todos os órgão públicos. É a Resolução
nº 2.008, de 28 de julho de 1993, anterior, portanto,
a toda essa revolução que está acontecendo em
nossa economia.

De início, esse dispositivo já fixa o mesmo cri
tério de contingenciamento de crédito para toda a
administração pública, sem distinção de peculiarida
des ou necessidades.

Não distingue seqúer a administração direta da
indireta, ignorando que uma prefeitura tem, em ter
mos de crédito, necessidades completamente dife
rentes de uma estatal energética, por exemplo.

Mas o pior é que as operaçÕes de crédito des
sas entidades, independentemente da atividade que
exerçam, estão limitadas aos saldos existentes em
dezembro de 1989, corrigidos apenas até abril de
1993.

Tal limitação impõe que nossos órgãos públi
cos, que já sofrem com a escassez de recursos ex
ternos, não tenham hoje internamente - salvo pou
quíssimas exceções - mais recursos do que no final
da década passada, mesmo com toda essa excep
cional expansão da economia nacional que estamos
testemunhando.

Então, se a economia se expande, mas a ad
ministração pública está algemada, até onde será
possível levar essa situação?

É preciso de uma vez por todas dissociar a
idéia de que uma estatal deve ser necessariamente.
ineficiente, somente porque é pública. Trago de meu
Estado um exemplo vivo de eficiência de uma esta
tal, a Companhia Paranaense de Energia - COPEL.
E esta não é apenas a opinião deste deputado para
naense. É o reconhecimento do próprio mercado de
capitais, no qual as ações da COPEL têm sido muito
valorizadas.

Igualmente, fala por si o resultado operacional
da COPEL em 1995 e em 1996, quando seguida
mente a empresa conquistou aumento de seu fatura
mento e de seu lucro.

Com o limite imposto pela Resolução nº 2.008,
do Banco Central, as estatais brasileiras certamente
irão concorrer em desigualdade de condições com
empresas estrangeiras, inclusive com estatais es
trangeiras. Não porque empresa nacional seja me
nos eficiente, mas porque há uma resolução que
acorrenta as pretensões brasileiras ao passado, aos
anos 1980.

É comum ouvirmos críticas ao desempenho
desta ou daquela estatal brasileira, mas nós precisa
mos estar conscientes de que muitas das dificulda
des dessas empresas - e é assim que devem ser
vistas, como empresas - não são decorrentes de
malversação de recursos, mas sim de sérios entra
ves impostos pela própria administração pública,
como é o caso da Resoluçã6 nº 2.008, do Banco
Central.

Somos totalmente favoráveis ao processo de
abertura de nossa economia, que já vem demons
trando resultados. De fato, sempre nos manifesta-
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mos favoráveis à retirada do Estado da execução de
ações típicas de empresários. Entretanto, não pode
mos aceitar que empresa brasileiras, mesmo esta
tais, tão ou mais eficientes do que as estrangeiras,
participem desse processo em desigualdade de con
dições. É preciso, sim, que o Governo promova a
competitividade no setor elétrico, mas temos o dever
de defender o patrimônio brasileiro, acumulado ao
longo dos anos, com o sacrifício do povo e, por isso,
temos de criar todas as condições para que esse
imenso patrimônio seja valorizado e vendido com o
máximo de proveito para os brasileiros.

Se uma estatal estrangeira pode vir aqui e cap
tar recursos no mercado interno - pois a resolução
do Banco Central não coloca nenhum impedimento
para elas - porque a estatal brasileira, que emprega
brasileiros e que, com seus resultados, beneficia
brasileiros, não tem as mesmas condições? É o que
esperamos ver solucionado com a brevidade neces
sária.

o SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
S~s e Srs. Deputados, ocupo hoje esta tribuna para
anunciar uma nova conquista para os empresários
do segmento lotérico do nosso País e também um
grande passo no rumo da modernização dos servi
ços prestados pela CEF.

A partir do próximo mês de maio, todas as ca
sas lotéricas estabelecidas no Brasil e que já tenham
implantada a padronização visual começam a ser
equipadas para operar através do sistema on line.

A implantação do novo sistema deverá come
çar no dia 12 daquele mês nas lojas do Paraná. O
cronograma do plano de instalação prevê o seu tér
mino para março de 1998.

O sistema on line proporcionará maior agilida
de no processamento das apostas. A sua implanta
ção será feita pela própria Caixa Econômica Federal,
através da empresa de informática RACIMEC. O sis
tema, que será implantado por fases, contará inicial
mente com 11.300 terminais, representando um in
vestimento superior a US$ 150 milhões.

A primeira fase de implantação deste sistema
será desenvolvido durante este ano, estendendo-se
até o mês de março do próximo ano.

As casas lotéricas passarão a funcionar como
uma extensão da Caixa Econômica Federal, pois
esse sistema propiciará a transferência dos recur
sos, como a CEF atualmente já faz com os impos
tos, taxas, duplicatas e outros, otimizando o atendi
mento via sistema bancário.

Tal sistema dará condições também para que
as pessoas façam seus jogos momentos antes do
encerramento das apostas. Cerca de 6 mil empresá
rios, em 1.500 Municípios, receberão os terminais
on line na primeira fase de implantação do sistema.
Na segunda fase de implantação da RACIMEC es
pera ampliar o número de terminais par 14 mil e qui
nhentos.

Sr. Presidente e nobres colegas, a grande van
tagem que o sistema on line trará para a categoria
será, sem dúvida, a redução sensível dos custos
operacionais. Outras vantagens são a segurança
nas operações, o aumento de fontes de renda e a
maior personalidade empresarial que será dada.

O sistema on line é vantajoso também para a
Caixa que, através do mesmo, passará a ter maior
agilidade para a introdução de novos produtos no
mercado, além da possibilidade de auménto da fre
qüência dos jogos e do acompanhamento das ven
das em tempo real, conseqüentemente trazendo o
aumento da arrecadação.

À luz desse acontecimento e levando em con
sideração a redução dos custos operacionais que o
sistema trará, apelo em nome de todos os lotéricos
de nosso País para que a CEF pratique o aumento
da comissão paga aos mesmos de 9% para 12%,
aliás, aumento esse já prometido pelo então Presi
dente Danilo de Castro, quando fosse implantado tal
sistema.

É chegada a hora de a Caixa cumprir a sua
promessa.

A SRA. MARIA VALADÃO (PFL - GO. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"!s e
Srs. Deputados, ocupo esta tribuna para pedir um
basta à escalada. de violência que assola o País.
Violência esta que envolve policiais pagos com di
nheiro público para proteger o cidadão brasileiro. É a
decadência do aparelhamento repressor do Estado,
que, insuficiente, mal pago, sem formação humanís
tica, leva policiais, tanto militares quanto civis, à prá
tica de atos arbitrários e ilícitos. As recentes ima
gens de policiais de São Paulo, usando de extorsão,
abuso de autoridade, extrema violência e homicídio
qualificado, mostradas pela TV Globo, chocaram o
País.

Fatos como este vêm ocorrendo já há algum
tempo, sem que quaisquer providências sejam toma
das. O povo, desprotegido, está atemorizado, estar
recido. Tem-se mais medo de polícia do que de ban
dido. A violência do crime, não justifica a violência
do Estado, o sacrifício de vidas inocentes. Verifica
se, por parte de organismos governamentais, uma
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omissão quanto à estrutura de programas preventi- Que as cenas de Diadema produzam um movi-
vos e repressivos ao crime. Faltam investimentos mento reformador em defesa da cidadania e pelo
nos órgãos de segurança pública, o que tem propor- fim da impunidade.
cionado o recrudescimento da violência nos grandes O SRA. ELCIONE BARBALHO (Bloco PMDB
centros urbanos. - PA. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi-

O cidadão, que paga os seus impostos, não dente, Sras. e Srs. Deputados, como é do conheci-
pode ficar à mercê da violência urbana, nem tam- mento deste Plenário, tive a honra de ser indicada
pouco da violência policial. Há que se dar um basta, pelo meu partido, o PMDB, para integrar na qualida-
urgente, à impunidade. Propor soluções e discutir de de membro titular, a Comissão Especial que exa-
amplamente sobre o controle da violência com a so- minou a proposta de emenda de reforma administra-
ciedade, através de um debate democrático. Promo- tiva, tendo o ilustre companheiro Moreira Franco
ver, ainda, uma mobilização nacional, para que as como relator.
pessoas tomem conhecimento dos seus direitos e Quando da votação do seu brilhante parecer
dos seus deveres e denunciem os abusos de autori- na Comissão, tive a oportunidade de me manifestar
dade. por meio de declaração de voto, na qual declinei al-

Ações brutais como as dos policiais de São guns pontos pelos quais não poderia concordar total-
Paulo envergonham a democracia, envergonham o mente com o substitutivo que hoje está sendo sub-
Brasil. Que os culpados sejam rigorosamente puni- metido à votação desta Casa.
dos para que cenas como essas sejam definitiva- A imprensa nacional tem divulgado que muitas
mente banidas do quotidiano nacional. autoridades, em especial o eminente Presidente do

O SR. JOSÉ GENOíNO (Bloco/PT - SP. Pro- STF, Ministro Sepúlveda Pertence, bem como diver-
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. sos setores da sociedade civil e entidades repre-
e Srs. Deputados, as cenas de barbarismo, torturas sentativas de classe, vêm apresentando manifesta-
e extorsão praticadas pela PM de São Paulo e mos- ções contrárias à proposta de reforma administrati-
tradas pela Televisão chocaram e indignaram a opi- va, coincidindo em alguns pontos com os quais tam-
nião pública, nacional e estrangeira. bém discordo, e que foram objetos de minhas ob-

Constantemente a imprensa noticia fatos servações na Comissão.
como estes, não com cenas documentadas, e as en- No mesmo sentido, tenho recebido diversos
tidades de direitos humanos, parlamentares, partidos apelos, por cartas, fax ou manifestos, solicitando
políticos reclamam providências, mas pouca coisa meu voto contrário ao substitutivo na votação que
muda. deverá ocorrer hoje.

As imagens de Diadema sintetizam uma reali- São pressões legítimas de cidadãos brasileiros
dade cruel, desumana e perversa que faz parte do que se sentem ameaçados e sentem ameaçada a
cotidiano da população pobre. democracia brasileira, pela força descomunal que se

A rotina foi quebrada com o grito de basta! vem atribuindo ao Poder Executivo.
É necessário externar a nossa indignação e re- Essas manifestações me levam, mais uma vez,

volta. Vamos transformá-Ias num movimento real a manifestar veementemente minha discordância ao
para exigir punição rigorosa para os culpados, mu- substitutivo, embora todo o respeito e apreço que
danças na legislação penal, que consagra privilégios dedico ao ilustre companheiro relator.
corporativistas, através da Justiça Militar Estadual, Ao meu ver, algumas novidades que se preten-
aos integrantes das PMs, reformular o aparelho de dem introduzir na Constituição de 1988, além de le-
segurança pública na área de recursos humanos. O sarem direitos adquiridos, ao longo do tempo trarão
nosso sistema de segurança pública é ineficiente, prejuízos aos serviços públicos, como educação e
militarizado, e em muitos Estados tem ramificações saúde, e à própria Justiça, o que, enfim, repre-
c,om o crime organizado e o narcotráfico. sentará violação dos princípios democráticos que

A luta em defesa dos direitos humanos é parte devem presidir a vida de todos e de cada um em
inseparável da preservação da segurança do cida- nosso País.
dão e da sociedade. Uma polícia única, fardada e Vejamos os pontos do substitutivo que defendo
não fardada, com formação democrática, bem equi- sejam modificados:
pada e bem remunerada, sem os privilégios corpora- Inciso XI do art. 37. Diversamente do que apre-
tivistas, é a solução mais avançada para a crise da goa a imprensa, não será em razão dos valores que
segurança pública no País. hoje recebem alguns Parlamentares que tal dispositi-



08494 Quinta-feira 3 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Abril de 1997

vo deverá ser modificado. Defendo que seja não só bilidade, pois cria uma espécie de processo adminis-
necessária mas urgente a fixação de um limite máxi- trativo, sob a nomenclatura de "procedimento de
mo de remuneração para todo e qualquer Senador avaliação periódica", sem as garantias do contraditó-
ou agente político, de qualquer esfera ou nível de rio e da ampla defesa. Pior, introduzindo um instituto
poder. Porém, com a permissão dos que defendem novo, sem precedente no nosso sistema jurídico, re-
essa proposta, não acredito que a solução adotada mete simples lei ordinária à sua regulamentação.
nesse dispositivo seja democrática ou justa. E se Que o instituto da estabilidade está a merecer aper-
não é justa nem democrática, não pode ser tomada feiçoamento ninguém duvida. Porém, seria mais efi-
norma constitucional. A expressão "percebidos cu- caz dar maior efetividade ao instituto do estágio pro-
mulativamente" provavelmente levará à seguinte si- batório, responsabilizando administrativa, penal, civil
tuação exemplar: um Ministro do egrégio STF e que e politicamente as autoridades responsáveis pela
também seja professor de uma universidade pública, apuração dos requisitos exigidos naquele período e
das duas uma, ou trabalhará sem receber ou deixará que se omitem em fazê-lo, ignorando os critérios i1e-
de lecionar na universidade pública. Nas duas hipá- gais fixados em todos os estatutos de servidores pú-
teses, ambas absurdas, perdem a democracia, a blicos. A legislação brasileira já prevê que a desídia
Justiça e, por fim, a universidade pública. E esse é do servidor deve ser apurada em regular processo
apenas um exemplo dentre milhares que poderiam administrativo, ainda após a aquisição da estabilida-
ser levantados. Sem esquecer daqueles que já se de. Portanto, quanto à insuficiência de desempenho,
aposentaram num e noutro cargo, que serão dupla- a administração pública já dispõe de meios legais e
mente lesados. Sugiro, nesse passo, que esta Casa eficazes de punição ao servidor. Se as autoridades
e o digno Relator, atendendo sugestão da Associa- às quais está subordinado o servidor desidioso não
ção dos Magistrados Brasileiros, revejam o texto providenciam a apuração da falta disciplinar é por-
proposto no substitutivo. que são omissas, pois em sua maior parte ocupam

Inciso XII do art. 37. A coexistência do disposto apenas cargo em comissão, não tendo interesse
no inciso XI e no inciso XII é inconciliável; ou o teto nem disposição para providenciar a depuração do
remuneratório é de natureza constitucional ou não é. serviço público dentro dos critérios legais, cujos re-
Como está no substitutivo, temo que possa ser ele sultados muitas vezes são demorados e não trazem
também de natureza ordinária com a agravante aqui dividendos políticos para os que apenas transitam
de ser de competência comum da União, dos Esta- temporariamente pela administração pública.
dos, do Distrito Federal e dos Municípios a sua fixa- Esses os motivos, caro Presidente, Sras. e Srs.
ção, o que não se coaduna, de forma alguma, com o Deputados, que me levam a solicitar a retirada do
nosso arcabouço constitucional, que éum sistema e permissivo do inciso 111 do art. 41.
por ser um sistema não permite esse tipo de, diga- Parágrafos 3º e 4º do art. 169. Em primeiro lu-
mos, esquizofrenia. gar, peço permissão aos ilustres companheiros para

Há também um outro aspecto do mesmo modo alertá-los de que a redação do § 3º e seus incisos,
grave: a submissão de todos - servidores magistra- embora saibamos que é a intenção estabelecer or-
dos, detentores de mandato eletivo e outros mais - dem de preferência entre as providências ali Iista-
aos humores e conveniência do chefe do Poder Exe- das, repito, a redação adotada não obrigaria ao cum-
cutivo de plantão e sua maioria legislativa, numa primento de dita ordem. Assim, poderá o administra-
afronta sem precedentes aos princípios democráti- dor, mesmo sem adotar o critério estabelecido no in-
cos que, mesmo à época da ditadura militar, não se ciso I, para a demissão - aliás, esse vocábulo não é
ousou expor tanto. É imperioso seja retirada do texto próprio, o certo seria exoneração - dos servidores
do substitutivo essa proposta e as referências a ela que desde outubro de 1983 trabalham com dedica-
constantes em outros dispositivos. Como no inciso ção e competência, mas não gozam da estabilidade
XII, deveria ser explicitado que o teto remuneratório e, principalmente, da simpatia do chefe de plantão.
do inciso XI seja para a remuneração de cada um Outro aspecto é quanto ao permissivo do pró-
dos dois cargos, considerados individualmente, pas- prio § 4º - que quebra o princípio da estabilidade
síveis das acumulações previstas no inciso XVI, ve- para atender a circunstâncias de excesso de despe-
dando-se, expressamente, a aposentadoria de servi- sa ou incompetência para arrecadação. Todos sabe-
dores que não são ocupantes de cargo efetivo. mos que embora esteja a se exigir, para a exonera-

Inciso 111 do art. 41. A inclusão desse dispositi- ção do servidor estável, que haja ato normativo, mo-
vo é uma forma sutil de quebra do princípio da esta- tivado, e que tal medida seja precedida das indica-



Abril de 1997 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 3 08495

das no parágrafo anterior, é certo que se tais exigên
cias não forem cumpridas o servidor prejudicado tem
que recorrer ao Judiciário. Qual ação proporá? Man
dado de segurança? Em princípio, seria o remédio
heróico apto a conter a lesão. Porém, pergunto eu,
como o impetrante faria prova, de plano, do descum
primento por parte da autoridade coatora dos requi
sitos exigidos no § 3º do art. 39. E ainda que o con
siga prová-lo, será concedida a liminar? E se, ao fi
nal, for concedida a segurança, quanto tempo decor
rerá até que a decisão judicial seja efetivamente
cumprida, quando se sabe que a administração pú
blica escarnece às cascatas com recursos protelató
rios ? E se a indenização prevista não lhe for paga,
quantos anos levará o servidor estável até obter o
trânsito em julgado da decisão? Quantos anos mais
decorrerão até que o precatório seja pago? Quantas
milhares de ações irão somar-se às que hoje emper
ram o Poder Judiciário, quando uma das partes é a
fazenda pública?

Portanto, caros companheiros, embora seja po
sitiva a intenção da proposta, sinto que jamais será
justa e democrática. Por outro lado, quantos servido
res públicos estão dedicados ao condenável esporte
da subaltemidade, a fim de agradar ao poderoso de
plantão, em detrimento da independência no exercí
cio de suas funções, apenas para não serem incluí
dos no ato normativo motivado?

Inciso V do artigo 93. Tão ou mais grave numa
demonstração ostensiva de interferência ilegítima
de um Poder sobre outro, é a redação proposta ao
inciso V do art. 53. Ora, se o Poder Legislativo, ain
da que através de emenda constitucional já vem tra
çar detalhadamente o conteúdo da lei complementar
prevista no art. 93, que deveria ser de iniciativa do
Supremo Tribunal Federal, o que resta ao Poder Ju
diciário? Submeter-se e apenas repetir na lei, supos
tamente de sua iniciativa, o que já foi determinado
pelo Congresso.

Acima de diferenças partidárias, penso, como o
ilustre professor e jurista Celso Antônio Bandeira de
Mello, que estamos trilhando um curto caminho rumo
à ditadura do Poder Executivo, num desrespeito a ci
dadania, à democracia, e agora mais gritante ainda
com a edição dessa execrável medida provisória que
assegura o acesso à justiça apenas aos endinheira
dos.

Espero, com essas observações ter contribuído
para o debate que se trava em tomo desses dispo
sitivos. Aproveito para, mais uma vez apelar ao espí
rito democrático desta Casa, e de meu ilustre com
panheiro Moreira Franco, no sentido de extirpar tais

normas do substitutivo, sem o que lamento ter que
votar contra proposta embora reconheça o valor e
dignidade do trabalho elaborado pelo ilustre compa
nheiro.

Sr. Presidente, solicito a divulgação deste meu
pronunciamento no programa A Voz do Brasil e sua
publicação no jornal Hoje na Câmara.

O SR. CANDINHO MATTOS (PSDB - RJ. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados é terrível constatar como o fez o
Secretário Municipal de Trânsito do Rio de Janeiro,
Paulo Afonso Cunha, que a falta de educação é res
ponsável por 80% dos engarrafamentos que casti
gam a cidade. Isso significa, tão simplesmente, que
os próprios motoristas são os principais responsá
veis pela atual situação do trânsito no Rio, que se
configura hoje como uma das piores em todo o País.

Quem conhece a cidade sabe que suas princi
pais vias urbanas apresentam um grau insustentável
de congestionamento. Tal como ocorre em quase
todas aS metrópoles, o trânsito carioca padece de
alguns problemas crônicos, relacionados a deficiên
cias na malha viária, à ausência de trabalho abran
gente de engenharia de tráfego ao escasso contin:
gente de policiais em ação ostensiva nas ruas. E
chocante constatar, porém, que cabe ao próprio ca
rioca a maior fatia de responsabilidade em relação
ao problema.

Estacionar em local proibido, permanecer em
fila dupla desobedecer aos horários para carga e
descarga, eis algumas das práticas nefastas a que
se entregam, infelizmente, nossos conterrâneos.
Desrespeitando afrontosamente os sinais de trânsito
dispostos por toda a cidade, diminuem os espaços
viários destinados ao deslocamento de veículos, e
assim provocam congestionamentos monumentais
em vários bairros. Sem perceber que assim maltra
tam ainda mais a nossa tão maltratada Cidade Mara
vilhosa, esses péssimos cidadãos impingem ao dia
a-dia carioca uma carga de stress que poderia ser
evitada, bastando para isso que isso que se com
portassem com mais civilidade e responsabilidade
no trânsito. É de fato inadmissível que a atitude dos
próprios usuários das vias urbanas comprometa a tal
ponto o trânsito na cidade.

Ainda segundo o Secretário Paulo Afonso Cu
nha, só a aplicação de multas ou mesmo o reboque
dos carros estacionados em local proibido pode re
verter a situação. Pretendendo dobrar o número de
guardas de trânsito e ampliar a prática de reboque, o
Secretário informou que em janeiro e fevereiro próxi
mos passados foram 7.500 veículos no Centro na
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Zona Norte e na Zona Sul . No mesmo período, fo- le Estado, que venho a esta tribuna fazer um apelo
ram aplicadas multas no total de R$413.000,OO. aos Líderes do PSDB e do PFL.
Com rneclidas desse naipe, esperam 'as autoridades Não devemos perder, não podemos deixar de
que o carioca se conscientize de sua responsabilida- utilizar o diálogo como arma única e viável para o
de, passando mesmo a participar mais ativamente entendimento de pequenas diferenças.
de um grande movimento em favor da melhoria do Às vezes é mera questão de ótica, de refer-
trânsito na cidade. encial. Cabeças que indubitavelmente estão prepa-

De nossa parte, reputamos lamentável a atitude radas para a construção do nosso Estado e, por
dos motoristás cariocas que, assistindo ao cotidiano es- isso, acostumados ao culto de nossas admirações,
petáculo dos enganafamentos na cidade insistem em privam-nos neste momento da paz tão necessária
manter conduta irregular e irresponsável, em total das- para a continuidade da recondução do nosso País
respeito aos interesses da coletividade. Não percebem ao posto único que lhe cabe, o soberano. O Rio de
que transfonnam o Rio num palco de acidentes e trans- Janeiro não pode correr o risco, neste momento do
tomos diários, prejudicando a rotina de trabalho de mi- privilégio da proximidade com o Governo Federal, do
lhões cidadãos inclusive as suas próprias? Não com- distanciamento.
preendem que a mudança de tal comportamento é fun- O Presidente Fernando Henrique Cardoso, se-
darnental para a melhoria das condições de vida na ci- gurando o leme da vigília em favor do coroamento,
dade bastando para tanto que se comportem adequada- que hoje temos a certeza, todos, do Plano Real, na
mente na condução de seus veículos? realeza da sua dignidade como dirigente do nosso

É assim, Sr. Presidente, que ocupamos esta País, necessita que seus pares, que não somente
tribuna para conclamar a população motorizada do foram escolhidos pelo povo, mas também apontados
Rio de Janeiro a participar, nessa condição dos inú- pelo dedo de Deus, restabeleçam o diálogo entre os
meros movimentos de pacificação e reabilitação da partidos de apoio ao seu Governo.
cidade, de modo a humanizar seu cotidiano e torná- Como ex-Secretário da Baixada Fluminense,
lo mais digno e racional. A educação no trânsito é, tive o privilégio de participar do Governo do Exm2 Sr.
sem dúvida alguma, absolutamente fundamental Governador, Dr. Marcello Alencar e vivenciar aquele
para a realização desse processo. político que vem administrando talentosamente a ti-

O SR. JOSé CARLOS LACERDA (PSDB - rania das dificuldades encontradas a sua frente. Re-
RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, tornei a esta Casa para as necessidades do cumpri-
S"'s e Srs. Deputados, venho a esta tribuna conside- mento do meu dever junto ao meu partido, e inega-
rando que daqui o eco dos nossos pensamentos 'Velmente carregando na minha bagagem política a
ressoam muito além e por ser Brasília o espaço es- admiração pela coragem que somente aos grandes
partano onde não se supõe e não se suporta o silên- é facultada de administrar incansavelmente as difi-
cio pelo comodismo elou omissão. Somos todos sol- culdades do poder, contaminado pela coragem que
dados de um mesmo exército, enfrentando os mes- somente aos grandes é facultada, não concedendo
mos inimigos, os mesmos perigos, as mesmas difi- favores aos incompetentes, nem diálogo com os que
culdades. Existem diferenças básicas no exercício estão comprometidos com a subtração dos tijolos da
do poder: há aqueles que desejam a esperança de construção do nosso Estado. Ao PFL, partido acos-
conseguir sancionar processos que reconduzam o tumado aos holofotes da competência e aplausos ao
nosso Brasil à soberania e, assim sendo, debruçam, seu líder maior, guardião da higiene das coisas do
sem medo algum, seus intelectos no aprendizado povo, desejo que retome o leme da tranqüilidade e
ainda maior, e, se o caso for, utilizam ainda a força e paz que necessitam as cabeças pensantes, escolhi-
a soberania do necessário. Existem outros, que no das para transfigurar as misérias dos humanos e
exercício do poder perdem a oportunidade de matu- seus berços. Retomem, pois, PSDB e PFL, aos ví-
rar processos grandiosos, porque medíocres. cios de suas virtudes.

Assim sendo, para este Plenário e para o povo Era o que tinha a dizer.
ficaria entendível, sem necessidade de utilizar maio- O SR. RUBEM MEDINA (PFL - RJ. Pronuncia
res análises, a situaÇão de outros Estados, mas não o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrBs e Srs.
o Rio de Janeiro. Deputados, sem a aprovação das reformas adminis-

E é justamente por termos o privilégio de repre- trativa e da Previdência Social, os Governos Federal
sentar o Rio de Janeiro, e ainda temos cabeças pre- e Estadual, bem como os Municípios, estão às voltas
paradas, originais e intelectualizadas dirigindo aque- com o crescente e preocupante estouro de suas
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contas públicas. A União vem registrando saltos O aumento da expectativa de vida do trabalha-
crescentes nas despesas com pessoal, que passa- dor brasileio, a aposentadoria precoce e as aposen-
ram de R$28 bilhões em 1994 para R$40 bilhões, tadorias especiais no setor público, que permitem
em 1996, devendo chegar a R$45 bilhões este ano, teto de benefícios acima dos Urt1ites pagos pela Pre-
sem incluir os R$3 bilhões que o Tesouro Nacional vidência Social, estão entre as principais distorções
teve que repassar à Previdência para cobrir despe- do atual sistema. Estudo realizado pelo Ministério da
sas com o pagamento de benefícios a aposentados Previdência revela que, sem as reformas propostas
e pensionistas. pelo Governo, as contribuições das empresas teriam

Os Estados e Municípios registraram um déficit que ser elevadas entre 20% e 40% para assegurar a
de R$16 bilhões, a maior parte causado pelas des- manutenção do sistema nos próximos vinte anos,
pesas com pessoal. Com a aprovação da reforma com graves repercussões para os custos das em-
administrativa e o fim da estabilidade do funcionalis- presas.
mo público, os Estados e Municípios poderiam eco- O mesmo estudo do BIRD revela que atual-
nomizar cerca de R$10 bilhões com a demissão de mente de cada grupo de cem contribuintes no País
servidores e o enxugamento da folha de pessoal. há 48 inativos. Daqui a vinte aos, o número de apo-

Isso porque o projeto de reforma administrativa sentados seria de 118 para cada grupo de cem con-
em tramitação no Congresso Nacional fixa o prazo tribuintes. Os números do Ministério comprovam es-
de três anos para que Estados e Municípios redu- sas estimativas, só em 1996 surgiram 800 mil novas
zam para 6% a receita fiscal, os gastos com o paga- aposentadorias e para este ano a previsão é de que
mento do funcionalismo. Isso representaria uma eco- esse número chegue a 1 milhão.
nomia da ordem de R$15 bilhões para Estados e Como se vê, mesmo que, a reforma da Previ-
Municípios. dência seja aprovada no Congresso ainda neste se-

Segundo levantamento do Ministério da Admi- mestre, o Tesouro terá mais uma vez que socorrer o
nistração, a maioria dos Estados compromete ex- caixa do Ministério para assegurar o pagamento de
pressiva parte de sua receita de impostos com o pa- aposentados e pensionistas esse ano.
gamento do funcionalismo, o que limita sensivelmen- Por isso, entendo que a reforma da Previdên-
te os investimentos estaduais em áreas mais priori- cia, além de urgente deve ser a mais abrangente
tárias, além de contribuir para agravar o quadro de possível, cortando todos os privilégios, eliminando
endividamento dos Estados. as aposentadorias especiais e pr~oces de forma a

O próprio Governo do Distrito Federal admitiu assegurar o equilíbrio permanente do sistema pr~vi-

recentemente só dispor de R$5 milhões mensais denciário.
para investimento, já que a totalidade da receita do SÓ !issim4~remos um sistema previdenciário
Distrito Federal está comprometida com despesas justo e confiável e que garanta às parcelas mais ca-
administrativas e de pessoal. O Espírito Santo vinha .rentes da população uma assistência médica de me-
comprometendo 103% de sua receita· com o paga- Ihor qualidade, uma aposentadoria digna e uma ve-
mento do funcionalismo e outros Estados chegavam Ihice mais tranqüila.
próximo desse percentual. Com relação à Previdência O. SR. FERNANDO ZUPPO (Bloco/PDT - SP.
Social, o quadro é igualmente preocupante. Segundo Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
estimativas do Banco Mundial o déficit do sistema pevi- SrAs e Srs. Deputados solicito a transcrição nos
denciário brasileiro deve alcançar 1% do Produto Inter- Anais desta Casa do requerimento nº 179/97, de au-
no Bruto do País nos próximos três nos. Isso significa toria dos Srs. Vereadores Peterson Prado e Sebas-
algo em tomo de R$8 bilhões, em valores de hoje, o tião dos Santos, aprovado na 61! Reunião Ordinária
que toma mais urgente a reforma da Previdência, cuja realizada na Câmara Municipal de Campinas, em 19
proposta está em apreciação no Senado, após ser de fevereiro de 1997.
passado pela Câmara. Com a devida autorização dos atores do reque-

Como o número de inativos cresce em progres- rimento associo-me à homenagem e faço minhas
são geométrica, em relação ao número de contri- suas palavras. •
buintes, o mesmo estudo prevê que esse déficit Solicito à Casa que dê conhecimento do as-
pode chegar a 9% do PIB até o ano 2025, se nada sunto, por ofício, à família enlutada bem como ao
for feito para reverter esse quadro. Isso significa um Presidente Nacional do Partido (PDT), Dr. Leonel de
rombo potencial de R$72 bilhões, o que inviabilizaria Moura Brizola e ao Presidente da Fundação Alberto
de vez o sistema. Pasqualini, Dr. Newton Friedrich.
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REQUERIMENTO A QUE SE REFE
REOORADOR:

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS
CAMPINAS - SP

R-179/97
Campinas, 3 de março de 1997

IImºSr.
Carlos Femando Zuppo
Presidente do Diretório Estadual do PDT
Av. Indianópolis, 765
04063-001 - São Paulo

Estamos encaminhando a V. Sª o intei
ro teor do Requerimento nº 179/97, de auto
ria dos Srs. Vereadores Petterson Prado e
Sebastião dos Santos, aprovado na 6ª Reu
nião Ordinária:

MA Nação está de Luto!!! Morreu Darcy
Ribeiro. Vítima de câncer generalizado, fale
ceu no dia 17 de fevereiro do corrente, às
18h50min, no Hospital Sara Kubitschek em
Brasília, o Senador da República Federativa
do Brasil, Prol. Darcy Ribeiro.

Antropólogo, ensaísta, filósofo e ro
mancista, Darcy Ribeiro foi um dos fundado
res do Partido Democrático Trabalhista 
PDT, e um dos responsáveis pela ascensão
e consolidação do partido nacionalmente.

Expoente máximo de nosso cenário
político, Darcy Ribeiro iniciou suas ativida
des sociais e políticas nos idos dos anos 40.

Sua trajetória política, sem dúvida, de
monstra claramente o espírito de justiça so
cial que sempre norteou seu caráter em
preendedor.

Voltado às causas sociais, sua atuação
sempre foi reconhecida internacionalmente e
lhe propiciou, entre outros, o título de Doutor
Honoris Causa da Universidade de Sorbon
ne, na França.

Ante o exposto, requeremos, nos ter
mos regimentais, conste de ata de nossos
trabalhos um voto de profundo pesar pelo
falecimento do Senador da República Fede
rativo do Brasil, Prof. Darcy Ribeiro.

Que do deliberado seja dada ciência,
por ofício, à família enlutada, bem como às
seguintes autoridades: Presidente do Diretó
rio Estadual do PDT, Presidente do Diretório
Nacional do PDT, Presidente da Fundação
Alberto Pasqualini.

Sala das Reuniões, 19 de fevereiro de
1997.

aa) Petterson Prado, Sebastião dos
Santos.M

Ao ensejo, reiteramos nossos protestos de ele
vada estima e consideração. - Atenciosamente,
Francisco Sellin, Presidente.

O SR. CHICÁO BRíGIDO (BlocoIPMDB - AC.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
srªs e Srs. Deputados, ocupamos hoje esta tribuna
objetivando abordar questão de magna importância:
a exploração de reserva florestal pelas madeireiras e
a definição de uma política para o desenvolvimento
da Amazônia.

Um terço das florestas tropicais existentes no
planeta encontram-se na Amazônia brasileira. Este
dado, a curto prazo, significará a sua liderança mun
dial na produção madeireira. Diante da diminuição
dos estoques nos países produtores, principalmente
os do Sudeste asiático, há um crescente interesse
do capital estrangeiro em participar da oferta mun
dial de madeira através dessa nova região produto
ra. Nesse sentido, o mercado mundial madeireiro,
que movimenta um valor estimado de US$10 bilhões
por ano, principalmente os industriais da Malásia,
reorientam seus investimentos para a Amazônia.

O motivo maior de nossa preocupação está
justamente no fato de que esta condição repre
sentada pela Amazônia brasileira exige o estabeleci
mento, em caráter urgente, de uma política para o
setor de base florestal que contenha mecanismos de
conservação da área e estimule o manejo sustentá
vel, como fator de desenvolvimento da região.

De acordo· com informações divulgadas pelo
Ibama, a produção de madeira se transformou em
uma das mais importantes atividades econômicas da
Amazônia, sendo para aqueles Estados da região
que não possuem recursos minerais e pesqueiros, a
maior fonte de receita. Noventa por cento do merca
do interno é abastecido pelas madeiras nativas e o
mercado externo ainda está na faixa de 4%, com for
te tendência a crescer. Portanto, nobres pares, as ri
quezas que poderão ser geradas por este potencial
natural são muitas, vistas a partir de um mercado em
franca expansão.

A exploração de madeira na Amazônia é feita
de forma tradicional, sem planejamento prévio, vi
sando apenas ao lucro imediato. Esta prática de ex
ploração ocasiona um grande desperdício, tanto na
atividade de extração como no processamento do
produto. O que impera é uma exploração onde a má-



Ressaltamos também que aqueles que não se
dispõem a trabalhar em parceria com o projeto apre
sentado, observando as normas de preservação do
meio ambiente, deveriam ser punidos em alguma
instância pelo próprio fato de desrespeitar as normas
existentes para o avanço do setor.

Gostaríamos de deixar clara a nossa posição
de defesa ferrenha daquele que vive no interior da
mata; que vive o desconforto, a exploração e o
abandono à sua própria sorte. Sorte no sentido de
viver em meio a uma riqueza e beleza inestimável,
mas que não lhe adianta em nada porque, na reali
dade, não possui as condições necessárias que lhe
permitam viver em cidadania. A nossa preocupação
maior passa pela pessoa do homem amazônico que
obtém o seu sustento daquilo que a floresta lhe ofe
rece em abundância. É este o cidadão que deverá
ser o primeiro beneficiado pela proposta de uma po
lítica de desenvolvimento para a Amazônia.

Se realmente houver a reorientação da base
de produção florestal da Amazônia, buscando a sus
tentabilidade, o controle dos estoques de matéria
prima e da soberania nacional, então a instrumentali
zação apresentada pelo Govemo Federal atingirá os
objetivos propostos. Caso contrário, se o órgão res
ponsável pelo desenvolvimento do setor se mantiver
no seu imobilismo, com todas as deficiências exis
tentes, sem nenhuma probabilidade de atendimento
competente ao setor, só nos resta dizer que a conti
nuidade das explorações clandestinas e o avanço
das madeireiras asiáticas em território amazônico
serão fatais para a região como um todo. Aí sim, te
remos uma situação de descontrole total das áreas e
brevemente estaremos esvaziados de nossas rique
zas mais essenciais.
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quina resolve todos os problemas e o trabalhador do raios econômicos, envolvendo terras da União, dos
setor, além de ser espoliado, não possui nenhum estados e municíp"ios, numa ação coordenada do
preparo para desempenhar sua função. Ele sequer Governo Federal com o setor privado. A nosso ver a
sabe operar as motosserras na atividade de derruba- proposta do Govemô Federal, através de seu órgão
da, o que ocasiona uma série de acidentes graves. ambiental, o Ibama, é válida, quando analisada no
Em março de 1996, quando abordamos a questão contexto atual da exploração madeireira que vem
do trabalho semi-escravo no Alto Juruá, fizemos ocorrendo informalmente e ilegalmente, em caráter
nesta Casa uma denúncia sobre as precárias condi- extensivo e sem o menor controle da madeira que
ções de trabalho daqueles que laboram na extração sai (de onde sai e como sai). Hoje os madeireiros
de madeira. Denunciamos também as irregularida- que trabalham em sua grande maioria na clandesti-
des cometidas pelo setor; a ausência dos órgãos go- nidade, não têm a preocupação em fazer um inven-
vemamentais na área e as dificuldades enfrentadas tário prévio das especificidades de madeiras existen-
pelo Ibama no que tange à sua deficiente fiscaliza- tes na floresta. Na verdade, entram na mata em bus-
ção. Um dos fatores agravantes para o órgão no mo- ca das árvores para a derrubada visando apenas as
mento de crescimento da demanda é a própria inca- que são mais valiosas no mercado. A preservação
pacidade de contabilizar as ocorrências ilegais. da vida da floresta não lhes interessa.

Nobres pares, para que a Amazônia possa
agregar a totalidade da renda gerada pela atividade
de exploração da madeira à economia regional será
preciso processar uma profunda mudança no seu
sistema de uso e exploração. Com a maior agrega
ção de valor ocorrerá, conseqüentemente, uma am
pliação das possibilidades de emprego e de capta
ção de recursos para a própria região amazônica. É
preciso que a indústria madeireira assuma a sua
representatividade econômica e exporte produtos de
qualidade, inclusive com beneficiamento, deixando
apenas o acabamento final para os países importa
dores. Neste caso a lucratividade do setor será bem
maior.

Para que os resultados sejam positivos é preci
so trabalhar a organização da atividade na região. O
estímulo à exploração dos recursos em bases sus
tentadas passa pela transferência de tecnologia, trei
namento de recursos humanos, monitoramento e
controle e fortalecimento institucional em nível fede
ral e estadual. As instituições amazônicas do ensino
superior, e aqui falamos especificamente da Univer
sidade Federal do Acre, estão atentas à questão e
vêm trabalhando, com um canal aberto, para a cons
cientização da importância do setor e do controle da
exploração madeireira no âmbito regional. Projetos
estão sendo desenvolvidos no sentido de minorar o
problema do impacto ambiental causado pela extra
ção desenfreada de madeiras, sem nenhum planeja
mento prévio.

E qual o papel do Governo Federal nesta área?
A proposta defendida pelo Presidente do Ibama,
Eduardo Martins, é a de ampliação das áreas sob
domínio público e limitação da exploração florestal
comercial no País. Ou seja, concentrar a exploração
madereira em áreas predeterminadas chamadas



08500 Quinta-feira 3 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Abril de 1997

Sabemos que desmatar a floresta hoje é muito
fácil, principalmente para aqueles que a desconhe
cem e não sabem do seu valor, nem o preço que po
dem lhe render algumas madeiras nobres.

Então, Sr. Presidente, nobres pares, é essen
cial que se pense no futuro da floresta, contendo o
desperdício e produzindo riquezas para aqueles que
nela vivem e dela dependem.

Era o que tinha a dizer.

A SRA. MARTA SU.:'UCY (BlocoIPT - SP.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sl'*s. e Srs. Deputados, compareceu hoje à Comis
são de seguridade Social e Família, o Ministro da
Saúde, Dr. Carlos César Silva de Albuquerque, para
apresentar •As Diretrizes e Metas do Ministério da
Saúde para o SUS·.

O Sr. Ministro manifestou sua intenção, dentro
de suas possibilidades e contando com os 30% do
Orçamento previsto para a Saúde, de implementar o
SUS no País.

Minha primeira indagação foi como s. ex- pre
tende fazer isto se. não existe a veiculação destes
30% para a Saúde. Nada garante que hoje será dife
rente de ontem, quando também já existia esta dis
posição e sabemos que nunca foi cumprida em virtu
de do não repasse da verba.

O Ministro não respondeu a contento como ga
rantiu este repasse, contando somente com a boa
vontade da área econômica.

Em relação à saúde da mulher, as metas são
muito vagas e, mais sério, não existe um orçamento
específico. A prevenção do câncer de colo, que atin
girá um milhão de mulheres em alguns Estados, me
pareceu o item mais concreto e passível de cobran
ça.

O planejamento familiar será ampliado mas
não nos foi comunicado exatamente como e que mé
todos anticoncepcionais serão incorporados.

Sugeri ao Ministro dirigir-se aos Programas de
Assistência Integral à Saúde da Mulher- PAISM, im
plantados, para mudar o critério atual pelo qual são
enviados anticoncepcionais ao programa. Atualmen
te o PAISM - como o de São Paulo - só recebe os
anticoncepcionais do tipo usados no ano anterior.

Esta política tem que ser revista e atender às
demandas da clientela de cada região e às necessi
dades, que mudam.

Também lembrei ao Ministro o sério problema
em relação à falta de aparelhos de mamografia (pre
venção do câncer de mama) no País.

São pouquíssimos os lugares que possuem o
aparelho, e a propaganda na televisão incentivando
o exame das mamas (louvável) também criou uma
demanda que tem desesperado as mulheres que,
desconfiando serem portadoras de câncer de mama,
não têm acesso ao exame de mamografia.

Em relação às campanhas de AIDS é necessá
rio que não sejam feitas somente no camaval, mas
durante o ano todo e visando a populações específi
cas como adolescente e mulheres casadas, setores
em que mais cresce a infecção.

O SR. PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's. e Srs.
Deputados, quero registrar minha apreciação ao que
vem ocorrendo no Município de Miracema, na região
noroeste do Estado do Rio de Janeiro. O novo Pre
feito de Miracema, Gutemberg Medeiros Dasmasce
no, vem trabalhando de forma extraordinária, imple
mentando projetos e realizando ações que bem defi
nem o propósito de sua gestão, definido na expres
são ·construindo o futuro·.

Construir o futuro é a meta do Prefeito de Mira
cema, o que vem sendo feito com o apoio, das enti
dades privadas, dos empresários e da população em
geral, implementando-se um programa dinâmico de
desenvolvimento, incentivando a melhoria das ativi
dades do Município e também oferecendo condições
para que sejam efetuados novos investimentos, pro
porcionando um aumento e diversificação das opor
tunidades de emprego, buscando uma melhor condi
ção e vida para todos.

O Município de Miracema foi emancipado em
1935, registrando hoje, uma população estimada em
aproximadamente 30 mil pessoas, destacando-se
em sua atividade econômica o setor de prestação de
serviços, sem que se desconheça a força da pecuá
ria leiteira, que se sobressai no processo de criação,
estando em franca expansão a fruticultura, a oleicul
tura e a criação de aves, peixes abelhas e rãs.

Bem atendida por uma excelente infra-estrutu
ra na área de saúde, a população de Miracema pos
sui, também, bom atendimento nas redes federal,
estadual e municipal de ensino, desde o pré-escolar
até o 311 grau, este com o curso de Ciências Contá
beis da Universidade Federal Fluminense.

Vale registrar que em Miracema a administra
ção municipal possui uma política habitacional apli
cada ao Estado do Rio de Janeiro através da CE
HAB - RJ, com o que procura atender à faixa da p0

pulação de baixa renda, com possibilidade de cresci
mento na aplicabilidade deste programa.
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É importante verificar também, Sr. Presidente, Era o que tinha a dizer.
que em Miracema existem muitas oportunidades de O SR. PAUDERNEY AVELlNO - ( AM. Pro-
investimentos nos mais diversos setores, destacan- nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. e
do-se os setores agrícolas, industrial, de comércio e Srs. Deputados, tenho repetidas vezes, registrado
serviços. Encontra-se em plena atividade a Coopera- desta tribuna o quanto representa, para a redenção
tiva Agropecuária de Miracema. O incentivo à diver- econômica do Estado do Amazonas, o Programa do
sificação da produção dos derivados de leite é um 3º Ciclo de Desenvolvimento, concebido e em fase
dos objetivos do setor, visto que há espaços para a de implementação pelo Govemador Amazonino
produção e mercado consumidor para diversos pro- Mendes.
dutos. Há, ainda, incentivos à fruticultura, à oleicultu- Através dele pretende-se, efetivamente, modifi-
ra, à piscicultura e à agroindústria. car a estrutura econômica básica do Estado, abrin-

No setor da indústria está sendo dado incentivo do-Ihe perspectivas novas de progresso e de bem
à modemização das atuais empresas, abrindo-se es- estar, especialmente no que conceme ao desenvol-
paços à implantação de novas indústrias. Especial- vimento do interior.
mente no segmento de confecções há um cresci- Trata-se, na verdade, Sr. Presidente, Srs. De-
menta constante, atendendo à demanda que vem do putados, de uma autêntica revolução silenciosa, em-
restante do Estado do Rio de Janeiro e de boa parte preendida pela atual administração do meu Estado e
do Estado de Minas Gerais. A indústria do alimento em tomo da qual não se disse enão se divulgou, até
também se faz presente, bem como a da construção hoje, o suficiente.
civil, fatos que reanimam a economia de Miracema Ainda assim, quem leu a rePortagem publicada
dentro dos propósitos de preparar um futuro melhor pela revista Veja, em sua última edição, sob o título
para o povo miracemense. ·0 novo Eldorado·, há de perceber que o Programa

No setor do comércio, Sr. Presidente, o desta- do 32 Ciclo, embora concemente específica e direta-
que que a Administração Municipal vem dando se di- mente ao Estado do Amazonas, se insere no contex-
raciona especialmente para o desenvolvimento do to de uma revolução mais ampla e abrangente, que
turismo ecológico, com a criação de hóteis-fazenda está reerguendo, de variadas formas, a Amazônia,
e a implantação de colônias de férias, tudo com op- numa faixa territorial que a reportagem dimensiona
ções para a prática de esporte e do lazer. como sendo do tamanho da Espanha e que vai de

Mas, Sr. Presidente, em verdade o que de me- Rondônia ao Piauí.
Ihor poderia ocorrer para o Município de Miracema O ponto de partida da matéria jomalística é a
seria a aprovação, nesta Câmara dos Deputados, do cidade de Sapezal, surgida há apenas um ano e
Projeto de Lei n2 380-0, de 1991, que, alterando o meio no norte de Mato Grosso, na franja da floresta
Decreto-Lei n2 880, de 18 de setembro de 1969, amazônica. Mas, no fundo ela trata de mostrar a
mantém o Fundo de Recuperação Econômica do abertura de novas fronteiras agrícolas no Brasil, me-
Estado do Espírito Santo, transforma-o em Fundo de diante a ação governamental e parcerias com a ini-
Recuperação Econômica do Sudeste, compreenden- ciativa privada, em Mato Grosso, Tocantins, Rondê-
do o Estado do Espírito Santo e o polígono formado nia, Piauí, Maranhão e Amazonas.
pelas sub-regiões norte, noroeste e centro-norte do Nesse contexto, aparece a figura do novo ·rei
Estado do Rio de Janeiro e leste do Estado de Minas da soja·, o empresário paranaense Blairp Maggi,
Gerais. que, atuando com seu pai, André Maggi, no Mato

O Município de Miracema se insere neste con- Grosso, há pouco mais de quinze anos, tomou-se
texto e seria grandemente beneficiado pela aprova- dono de mais de 100 mil hectares de terra, exportan-
ção do projeto referido, como também todos os de- do 400 mil toneladas de soja e vendendo 300 mil to-
mais Municípios do norte e noroeste fluminenses. neladas no mercado interno.

Sei do empenho que o Prefeito de Miracema Pois foi o grupo empresarial Maggi que resol-
vem desenvolvendo no sentido de realmente cons- veu apostar no idealismo e na competência do Go-
truir um melhor futuro para o seu povo. Sei, todavia, vemador Amazonino Mendes e a ele associar-se na
que assim será, com maior certeza, se esta Casa viabilização financeira de um dos maiores e mais re-
nos der atenção e votar, com urgência, o Projeto de levantes empreendimentos do Programa do ~2 Ciclo.'
Lei nll 380-0, de 1991. Refiro-me à hidrovia que está sendo construída;,

É o que espero conseguir e para tanto venho no Rio Madeira; cujo custo é nada menos do que 60·
lutando destemidamente. milhões de dólares. O BNDES entrou com financia-
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mento de 24 milhões, o Govemo do Estado do Ama- pais, de estaduais e de representantes de comunida-
zonas com 12 milhões e o grupo Maggi com 24 mi- des, foi lançado em Fortaleza, no dia 31 de março, o
Ihões. Programa Reforma Agrária Solidária do Govemo do

Como bem acentua a reportagem da revista Ceará.
Veja, o Brasil é grande demais para tomar conheci- O programa, em parceria com o Ministério Ex-
mento do que se passa em cada uma de suas pon- traordinário de Política Fundiária, atende às ponde-
tas. E a hidrovia é uma dessas coisas gigantescas rações do Governador cearense, que, preocupado
que acontecem em silêncio, como outras tantas que com a possibilidade de expansão do fluxo migratório
a atual administração do Amazonas realiza, através das populações rurais em razão das irregularidades
do seu programa de desenvolvimento econômico do climáticas, defende a revisão imediata das ações de
interior do Estado. reforma agrária no Estado, a fim de que seja consi-

Para se ter uma idéia, ela liga Porto Velho, Ca- derada a proposta inicial do Presidente Fernando
pital de Rondônia, ao Porto de Itacoatiara, no Rio Henrique Cardoso, que previa a execução de 20 mil
Amazonas, a duzentos quilômetros de Manaus. assentamentos no período de 1995 a 1998. Na sua

A soja produzida em Mato Grosso, Rondônia, exposição, o Ministro Raul Jungmann revelou ser o
Acre e sul do Amazonas será transportada em bal- Ceará o primeiro Estado a atender ao chamamento
sas gigantescas pelo Rio Madeira, até Itacoatiara, de da Pasta da Reforma Agrária na questão da descen-
onde a soja é embarcada em navios graneleiros, que tralização ao criar a reforma agrária solidária, que
descem o Rio Amazonas, entram no Oceano Atlânti- dará às comunidades a oportunidade de escolher e
co e rumam para portos europeus e asiáticos. Espe- negociar terras com proprietários a custo bem mais
ra-se que o Presidente Femando Henrique Cardoso acessível.
esteja presente, no próximo dia 12, para prestigiar a Com efeito, Sr. Presidente, Sf"!s e Srs. Deputa-
cerimônia de partida do primeiro graneleiro que fará dos, o Governo do Ceará tem desenvolvido ineren-
esse trajeto. tes esforços para implantar programas sociais com-

Teremos dessa forma, Sr. Presidente, urna patíveis com as necessidades coletivas, com a finali-
considerável redução do custo do frete, no escoa- dade de atender as populações que realmente preci-
mento da soja, em comparação com o que se paga sam da premente assistência estatal.
hoje, relativamente aos grãos exportados pelos por- É exatamente dentro deste contexto que o Pro-
tos do sul. grama de Reforma Agrária Solidária, conforme ad-

Pela nova hidrovia, o frete entre o norte de verte Tasso Jereissati, não atenderá demandas indi-
Mato Grosso e Roterdã, na Holanda, será de 75 dó- viduais, mas sim famílias através das associações
lares a tonelada, enquanto o trajeto até Roterdã, de produtores rurais. O Programa também poderá
passando pelo Porto de Paranaguá está custando contar com a participação do minifundiário que visa
105 dólares por tonelada ampliar o seu patrimônio, cabendo ao Governo o pa-

Pretendo destacar, Sr. Presidente, a importân- pel de viabilizar os objetivos do Programa.
cia transcendental do regime de parceria com a ini- Os três primeiros contratos de aquisição de ter-
ciativa privada, como forma de viabilizar ações de ras do Programa, que será todo financiado com recur-
Governo que de outra forma não seriam factíveis. sos do Banco Mundial, foram assinados com associa-

É uma alternativa inteligente e eficaz, que o ções de produtores rurais dos Municípios de Itatira e
Governo do Amazonas está adotando na implemen- Acarau. Serão, igualmente, financiados convênios e
tação do Programa do 3º Ciclo, seguindo, nesse par- acordos de cooperação técnica entre o Governo do
ticular, a linha de abertura e de modernização eco- Estado e suas instituições vinculadas e o Incra, através
nômica ensejada pela política do atual Governo bra- da Superintendência Regional do Ceará.
sileiro, como opção de resgate da capacidade em- O Programa, Sr. Presidente, srªs e Srs. Depu-
preendedora do Estado, que é, de resto, a filosofia tados, vai permitir que o Instituto de Desenvolvimen-
que preside a maior parte das reformas já aprovadas to Agrário do Ceará monte pela primeira vez no Es-
ou em fase de apreciação no Congresso Nacional. tado, um banco de informações sobre o preço de ter-

O SR. UBIRATAN AGUIAR (PSDB-CE. Pro- ras nas distintas regiões cearenses. É oportuno res-
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e saltar que o Programa Reforma Agrária Solidária dis-
Srs. Deputados, em concorrida solenidade, que con- põe hoje de 4 milhões de dólares para aquisição de
tou com as presenças do Ministro Raul Jungmann, imóveis rurais, que serão financiados e pagos em
do Governador Tasso Jereissati, de Prefeitos Munici-
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quinze anos, com juros corrigidos pela TJLP, com dam e desmandam, e a população obedece, pois re-
quatro anos de carência. conhece que, contra esse poder falece a ordem le-

Na mesma oportunidade, Sr. Presidente, Sr"s e galmente constituída.
Srs. Deputados, o ministro Raul Jungmann fez refe- Ainda no último dia 14, em despudorada de-
rência a todos os projetos que vêm sendo implanta- monstração de força, os chefes do crime organizado
dos com o propósito de agilizar a reforma agrária. determinaram que os comerciantes de determinado
Entre eles, o Lumiar, que sustentará tecnicamente bairro fechassem as portas de seus estabelecimen-
todos os assentados, e o Casulo, que será lançado tos em sinal de luto pela morte de um bandido em
na próxima semana, em cerimônia no Palácio do confronto com as forças policiais. Ninguém ousou
Planalto. O Projeto Casulo é a associação do Incra desobedecer, fecharam-se as portas.
com as Prefeituras Municipais. Em breve, conforme A situação aproxima-se de um ponto crítico, e
promete o Ministro, serão divulgados os resultados com ela não é mais possível contemporizar. Assim
do I Censo da Reforma Agrária, o primeiro na histó- sendo, alguns questionamentos devem ser coloca-
ria do País, realizado através de convênio com 27 dos. será possível deter-se a criminalidade com o
universidades brasileiras. O levantamento identifica- uso, tão-somente, da repressão como querem al-
rá onde estão e como vivem as famílias de trabalha- guns? Seriam o recrudescimento da legislação e a
dores rurais assentados no Brasil. elevação do contingente de presos, com a constru-

As ações sociais em curso no Ceará, promovi- ção de novos presídios, medidas eficientes no con-
das pelo Govemo do Estado em parceria com orga- trole da criminalidade? Essa é uma questão polêmi-
nismos federais, merecem ser destacadas e assina- ca, que merece seja considerada com especial cui-
ladas nos Anais desta Casa, principalmente no que dado.

se refere à reforma agrária, cujo exemplo cearense Estudos realizados em diversos países vêm
faz jus ao reconhecimento da sociedade brasileira. comprovando que as penas privativas de liberdade

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. não têm garantido diminuição no nível da criminali-
O SR. JOÃO MENDES (PPB - RJ. Pronuncia dade. Além do que, o custo por prisioneiro, mesmo

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrBs e Srs. nas nossas prisões, em que os detentos recebem
Deputados, não nos parece haver qualquer exagero tratamento dos mais indignos, é elevado em média,
na afirmação de que o Rio é uma cidade sitiada. cinco salários mínimos, para, como enfatiza a Dr"
Com efeito, se entendemos por cidade sitiada aque- Julita Lemgruber, ex-diretora do Sistema Penitenciá-
la que, cercada por inimigos, enfrenta perigo iminen- rio do Rio de Janeiro, ·cursar uma pós-graduação na-
te de assalto, saque e massacre, não podemos dei- especialidade ·mundo do crime\em tempo integral·.
xar de reconhecer ser exatamente essa a situação
vivida atualmente pelo Rio de Janeiro. A constatação da falência do sistema 'prisional

Que a violência faz parte do cotidiano do cario- em sua função de reeducador do preso para poste-
rior reintegração à sociedade, aliada ao alto custo deca é da mais clara evidência. Com a sua população
sua manutenção, tem levado muitos países a restrin-

acossada pela bandidagem, bairros inteiros acham- gir a aplicação de penas privativas de liberdade. A
se cercados e ameaçados pelo crime organizado. tendência é .reservá-Ias apenas a quem comete cri-

É a falência do Poder Público, na sua incapaci- mes de gravidade e violência e se constitui, de fato,
dade de garantir segurança aos cidadãos. E essa em ameaça concreta ao convívio social. Aos outros
impotência, srªs e Srs. Deputados, vergonhosa- infratores são aplicadas penas altemativas, como a
mente, o próprio Govemo a reconhece. Assim é que prestação de serviços à comunidade.
a Prefeitura do Rio de Janeiro reduziu até 50% o Im-
posto Predial e Territorial Urbano sobre os prédios No Brasil, começa a crescer a corrente dos ju-
situados no que denominou ·áreas violentas·. E es- ristas que assumem essa posição, mas temos que
sas são áreas centrais, situadas em Copacabana, admitir que ainda existe forte resistência à aplicação
Ipanema, Gávea, Tijuca, Barra da Tijuca, zonas no- desse tipo de pena.
bres e turísticas, e agora, também no Parque Guinle, Não fora essa injustificada resistência, quase
até há pouco tranqüilo e aristocrático bairro residen- metade de nossos presos, aqueles condenados por
cial. furto ou roubo, cujas penas estão capituladas entre

Nas áreas que controlam, o poder dos bandi- as que podem ser convertidas em prestação de ser-
dos é de tal ordem que se constitui em verdadeiro viço à comunidade, poderiam estar fora dos presí-
governo paralelo. Os chefes da criminalidade man- dios, com real chance de recuperação, em vez de
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amontoados em penitenciárias ou cadeias, submeti- que é exigido pela dura realidade do mercado de tra-
dos à ação desintegradora de todo tipo de violência. balho. O recém-formado sente que a formação aca-

Ademais, os recursos despendidos com a ma- dêmica é importante, mas não é tão decisiva como
nutenção de nosso sistema prisional poderiam ser há alguns anos para ser aceito no mercado de traba-
direcionadas para áreas e programas que, compro- lho. Fundamental é ter experiência de vida, autono-
vadamente, contribuem para a redução da criminali- mia de decisão. Esses requisitos são exigidos para
dade. Melhor seria investirmos em saúde, moradia se conseguir um trabalho. Exigir experiência de ja-
popular, saneamento básico; melhor seria investir- vem recém-formado faz com que ele perca a vonta-
mos com educação, pois está mais do que provada de de continuar os estudos na faculdade, pois após
a existência de estreita correlação entre a desigual- concluir o curso não encontra emprego. De que
dade na distribuição de renda, fonte inconteste de adianta um jovem estudar, ter cursos, falar línguas
exacerbação da violência, e a disparidade de níveis se não tem nenhuma chance no mercado de traba-
de educação que se verifica no País. Melhor atacar lho?
as causas originárias da criminalidade do que punir Segundo pesquisa de emprego e desemprego
os que delas são vítimas. A predominância na popu- da Fundação SEADE e do Departãmento Intersindi-
lação carcerária de presos por delitos contra o patri- cal de Estatística e Estudos Socioeconômicos
mônio comprova a realidade da exclusão social e (DIEESE) o desemprego para quem tem "entre 18 e
econômica de uma grande parcela da sociedade. 24 anos cresceu 21 %. Para os ainda mais jovens,
Não há qualquer dúvida de que a maioria desses ci- com 15 a 17 anos cresceu 38,7%.
dadãos chegam ao crime pelas mãos da carência A reestruturação do processo produtivo elimi-
material - falta de oportunidade de trabalho e de nou cargos que funcionavam como porta de entrada
acesso à educação - e não por terem, como preten- para o jovem no mercado de trabalho, que se tomou
dem alguns, a chamada -índole criminosa-o mais exigente e muito mais competitivo. Além de eli-

Reconhecemos que o problema da criminalida- minar cargos que facilitavam o ingresso do jovem no
de não é de solução fácil ou imediata. Mais difícil mercado de trabalho, as empresas querem empre-
será ainda se não nos dispusermos a enfrentá-lo em gados com escolaridade e experiência, profissionais
suas causas' originárias. Só com o desenvolvimento capacitados e amadurecidos. Além do nível de exi-
.econômico' e social será possível incorporar essa gências os jovens que disputam vagas de estagiá-
massa'de excluídos à sociedade organizada. Esse, rios e os recém- formados são obrigados a enfrentar
Sr-'s e Srs. Deputados é o caminho. uma concorrência sem tamanho. As faculdades de-

O SR. JORGE TADEU MUDALEN (PPB - SP. positam no mercado de trabalho grande número de
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, formando todos os anos e as empresas não estão
Srls e Srs. Deputados, faço considerações sobre um ampliando o quadro na mesma proporção. Essa
assunto que já é preocupante, ou seja, a falta de massa de jovens chega e se junta a uma outra que
emprego para os recém-formados das universidades já está no mercado.
e faculdades. Dois processos correm simultâneos e agravam

Os jovens, para ingressaram numa universida- a situação social dos jovens: o aumento do número
de ou numa faculdade, preparam-se assiduamente de formandos e a retração do mercado de trabalho
para enfrentar a numerosa e concorrida concorrên- em decorrência da reestruturação produtiva.
cia. Ao ingressar e matricular-se é vítima de violên- Na atual economia tudo é orientado pela tecno-
cias e barbaridades do famigerado trote. Após lon- logia e a base é criar empregos para dar oportunida-
gos anos com muito sacrifício, próprio e da família, de aos jovens de capacitarem as suas idéias e cria-
ao se formar, o jovem fica frustrado ao perceber que ções. Mas a preocupação está muito concentrada
o tão almejado diploma não é mais como no passa- naqueles que perderam o emprego, e não nos que
do um passaporte para um bom emprego ou, ao me- ainda nem conseguiram chegar ao mercado de tra-
nos, para um emprego que lhe garanta a subsistên- balho, apesar de longos anos de estudo.
cia. A frustração é enorme. O sonho de trabalhar na O avanço tecnológico cada vez mais acelera-
área de seu curso acalentado durante os anos de fa- do, combinado com a globalização da economia,
culdade não passa de sonho. Sente que perdeu está trazendo o efeito perverso da falta de emprego.
tempo na faculdade, pois poderia ter tentado outros A produção que necessitava de milhares de pessoas
caminhos. O jovem recém-formado percebe a enor- hoje se efetua com centenas e em muitos casos
me distância entre o que aprendeu na faculdade e o com dezenas de trabalhadores. Ela é feita com gran-
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de automação. O setor de serviços, que, teoricamen- Até agora, o PROER - programa de socorro a
te, absorveria a mão-de-obra excedente da produ- bancos quebrados, já devorou R$20 bilhões. As prin-
ção, está seguindo o mesmo caminho, ou seja, in- cipais injeções foram para o Econômico (R$6,5 bi-
corporando conhecimentos técnicos que produzem Ihões), para o Nacional (R$5,8 bilhões) e agora para
prestações de serviços cada vez mais eficientes e o Bamerindus (R$5,7 bilhões). Bancos menores fica-
automatizadas. ram com valores mirrados.

Conclui-se, então, que os currículos estão alta- Os R$20 bilhões equivalem a todo o orçamento
mente defasados, em total descompasso com as ne- da Saúde para este ano - incluindo o dinheiro da
cessidades do mercado de trabalho, com as mudan- CPMF. Representam quase o dobro do gasto com
ças socioeconômicas promovidas pela globalização educação em um ano. Signficam praticamente duas
dos mercados e com a própria evolução. O papel da Vale do Rio Doce. Ou duas vezes o temido déficit
educação é fundamental no enfrentamento do desa· comercial projetado para este 1997. O Governo pre-
fio colocado. cisa salvar os bancos quebrados, ou todo o sistema

As faculdades estão preparando os jovens financeiro correria sério risco. Os números estão aí.
para exercer funções que possivelmente não serão Sem risco de errar, é possível dizer que eles, no mí-
mais necessárias. A globalização exige maior esco- nimo, indicam prioridades.
laridade da força de trabalho. Por isso, investimento O SR. MARCELO BERBIERI (Bloco/PMDB -
em educação é prioritário. As empresas não conse- SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden-
guem mão-de-obra com a qualificação de que ne- te, srªs e Srs. Deputados, os Municípios brasileiros
cessitam. defrontam-se com enormes dificuldades para o pa-

As profundas transformações tecnológicas e gamento de suas dívidas, em especial as contraídas
econômicas já fazem repensar o papel da educação. com o INSS, razão pela qual vêm reivindicando o
Abram-se novas possibilidades para reconceituar o seu parcelamento em vinte anos, sob pena de não
sentido do trabalho e o tipo de educação dos jovens, terem condições de saldá-Ias nunca mais.
futuros profissionais. Agora, o Governo, sensível sobretudo aos re-

clamos da ABAM - Associação Brasileira de Municí-
Era o que tinha a considerar. pios _, enviou ao Congresso uma medida provisória
O SR. ENIO BACCI (Bloco/PDT - RS. Pronun· sobre o assunto.

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. É extremamente importante que esta possibili-
Deputados, para que as portas do Bamerindus abris- dade também seja conferida aos demais emprega-
sem ontem, o Governo gastou R$5,7 bilhões no fe- dos, que, por força dos inúmeros planos econômicos
riado da Páscoa. Com o dinheiro, tapou o buraoo implantados no País em curto espaço de tempo, vi-
aparente do banco quebrado. O tamanho real do es- vem hoje aflita situação econômica e financeira,
trago só será conhecido depois da exumação da agravada pelas dificuldades para se capitalizarem,
parte ruim do banco - a boa foi vendida por R$1 bi- em função das elevadas taxas de juros praticadas
Ihão. De qualquer forma, os R$5,7 bilhões já servem no mercado.
para uma reflexãozinha. Por isso, sugiro ao Governo que, ainda que

Eles equivalem, por exemplo, a todo o dinheiro seja concedido um prazo menor, algo em tomo de
gasto pelo Governo Federal nas universidades públi- dez ou quinze anos, a medida venha a contemplá-
cas durante um ano inteiro. los, pois, assim, viabilizará o recebimento de valores

Significam a arrecadação anual da CPMF, o que de outra forma poderão ser considerados irre-
polêmico imposto para a Saúde descontado a cada mediavelmente perdidos.
cheque. As dificuldades de adaptação, sobretudo de

Representam todo o preocupante déficit da ba- grandes empresas aos novos tempos de inflação
lança comercial registrado no ano passado. baixa, têm gerado problemas enormes, que, se não

combatidos prontamente, podem agravar o já preo-
Ou todas as exportações de soja e de farelo de cupante nível de emprego e acarretar a perda de

soja estimados para este ano. economias poupadas durante toda uma vida, em es-
Ou quase o dobro do dinheiro orçado para o pecial por pessoas de pequena e média renda.

Programa Comunidade Solidária para 1997. Foi com essa justificativa que o Governo inter-
Ou pouco mais da metade do valor oficial esti· veio recentemente no Banco Bamerindus e o ven-

mado da Vale do Rio Doce. É pouco? deu para o grupo Hong Kong and Shangai Bank, em
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um negócio que envolveu a liberação, pelo Banco etc.) fornecedores, bancos credores, clientes, órgãos
Central, de R$5,7 bilhões do Proer e o aporte de de defesa do consumidor, Ministérios (tributos), a
R$1 bilhão pelo adquirente. opinião pública e a classe política, em especial o

Por isso mesmo, Sr. Presidente, é que um gru- Congresso Nacional, que estará vigilante em relação
po de Parlamentares, no qual me incluo, vem envi- aos compromissos assumidos pela nova administra-
dando esforços para ajudar no processo de viabiliza- ção e pelos bancos credores, como já demonstrou
ção da maior construtora de imóveis do País, a En- no episódio de afastamento dos antigos controlado-
col, depois que os antigos administradores - acionis- res, quando atuou sobretudo em defesa dos interes-
tas majoritários - entregaram o comando da empre- ses da parte mais fraca nesta relação toda, que é o
sa a um especialista em recuperação de empresas, pequeno mutuário, e esteve na iminência até mesmo
indicado pelos bancos credores, o engenheiro civil de criar uma CPI para investigar as eventuais cau-
pós-graduado em finanças e economia Jorge Was- sas do endividamento daquela empresa e de paraii-
hington de Queiroz, e indisponibilizaram as suas sação das obras.
ações pelo prazo de cinco anos. Para que se tenha uma noção exata da magni-

Desta forma, todo e qualquer benefício - como tude do problema que ora abordamos, deve ser res-
o alongamento das dívidas com o INSS - que lhe saltado que só no meu estado a Encol tem 225 em-
venha a ser concedido agora, estará alcançando os preendimentos, adquiridos por 9.118 pessoas, que
42 mil mwuários e garantindo a manutenção do em- estão aflitíssimas com o rumo das negociações, pois
prego de seus 10 mil e 500 funcionários, e delas não muitas delas estão sendo despejadas de onde mo-
mais se aproveitarão aqueles acionistas. ram, pois não já têm como arcar com o pagamento

As vantagens serão inúmeras, inclusive para o de aluguel simultaneamente com o da prestação de
Governo, que, afastada a perspectiva de falência da um imóvel próprio que nunca fica pronto. Lá, se as
empresa, ficará livre do pagamento do seguro-de- obras forem retomadas, haverá a geração de pelo
semprego de tantos funcionários: evitará o prejuízo menos 6 mil empregos diretos.
do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal Resulta do exposto, Sr. Presidente, que, se o
(dois dos maiores credores da Encol) e de alguns Governo entende necessário socorrer um banco e
fundos de pensão; passará a receber os débitos em preservar a credibilidade do sistema financeiro e ga-
atraso; recolherá novos impostos; afastará de vez rantir os pequenos correntistas, destinando-lhe qua-
uma eventual crise do setor imobiliário, capaz de se 6 bilhões do Proer e escolhendo um comprador
provocar até mesmo uma grande convulsão social; e que nele investirá R$1 bilhão, com muito maior ra-
concorrerá para a criação de 30 mil novos empre- zão deve entender conveniente preservar a credibili-
gos, pela retomada, a curto prazo, de cerca de sete- dade do mercado imobiliário e garantir os pequenos
centas obras em todo o País. mutuários, alongando o prazo de pagamento da dívi-

O referido acordo que está sendo oficializado da pública de uma empresa, que, sob nova adminis-
com os 38 bancos credores e cuja assinatura não tração, com o apoio dos credores, nela injetará
pode mais ser procrastinada, pois os prejuízos diá- R$1.600 bilhão.
rios decorrentes da paralisação das atividades da E isso não tem nada de novo, a Lei nQ 9.129/95
Encol andam em tomo de R$700 mil, prevê, entre já havia alongado o prazo para o parcelamento de
outras coisas, a alocação de recursos da ordem de débitos junto ao INSS.
R$1.600 bilhão e a conclusão de todas as obras, e Além desta providência, outras podem ser in-
não apenas das mais atrativas aos bancos. Este é o cluídas na medida provisória que está para ser envia-
inenarrável compromisso do atual presidente da em- da ao Congresso e à qual nos referimos anteriormente,
presa, que já reuniu todos os superintendentes re- com a possibilidade de ampliação do elenco hoje muito
gionais e gerentes, procurando instruí-los sobre o restrito das garantias a serem dadas para a obtenção
que será o que ele chama de "Nova Encol", cujo das CND (Certidões Negativas de Débito), elemento
lema, daqui por diante, diante da gestão altamente indispensável à imediata retornada das obras.
profissional e técnica que a norteará e do respaldo Se isto não for feito, Sr. Presidente, será difícil
de instituições como o Banco do Brasil - seu maior que alguém neste País, onde o déficit habitacional já
credor - será "risco zero e chave na mão". é imenso, compre algum imóvel por construir.

A arquitetura do projeto da Nova Encol, segun- Confio, pois, no discernimento das autoridades
do Jorge Washington, prevê uma grande aliança competentes, em especial do Ministro da Previdên-
com órgãos de classe (Ademi, Sinduscon, Secovi, cia, para que tratem do assunto com a relevância e
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urgência que ele merece, devolvendo a tranqüilidade dois últimos anos cresceu assustadoramente. A dívi-
a 42 mil famílias em todo o País. da pública passou de 8,8% do Produto Interno Bruto

Era o que tinha a dizer. (PIB), em dezembro de 1994, para 18,1% do PIB,
O SR. AGNELO QUEIROZ (Bloco/PCdoB - em dezembro de 1996.

DF. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden- A Constituição de 1988 definiu as diretrizes
te, Sras. e Srs. Deputados, a proposta de emenda à para a profissionalização do servidor público. Diretri-
Constituição da reforma administrativa, que deverá zes estas que foram sabotadas sistematicamente
ser examinada hoje, em primeiro turno, pelo plenário pelo Governo Federal, desde a época de Fernando
desta Casa, segue nitidamente a cartilha neoliberal, Collor e especialmente por seu sucessor ideológico,
voltada para a criação de um Estado mínimo, retiran- Fernando 11.
do a responsabilidade do Poder Público no atendi- Ao invés de modernizar a máquina estatal, o
mento das demandas sociais. Este plano está es- Governo Federal pretende acabar com o Regimento
miuçado no Plano Diretor de Reforma do Estado, Jurídico Único e - utilizando-se de subterfúgios -
que serve de base a esse projeto de reforma admi- com a estabilidade do servidor, com a reforma admi-
nistrativa em curso. nistrativa que propõe.

A emenda da reforma administrativa sacrifica a Essa emenda de reforma administrativa é, sem
promoção de políticas públicas na área social, como dúvida alguma, uma contra-reforma, uma anti-refor-
a saúde e a educação, e a justiça social da máquina ma, que visa implantar o Estado mínimo, por meio
do Estado, transformando-o em mero instrumento de da fragilização da Administração Pública. Repre-
proteção das oligarquias e acumulação do capital senta um retrocesso, o atraso.
privado. O Estado mínimo para os trabalhadores e o Representa a transferência à iniciativa privada
Estado máximo para as elites. de setores sociais tradicionalmente de responsabili-

Essa proposta de emenda à Constituição parte dade do Estado, como o da saúde e da educação, a
da premissa de que as despesas com o pagamento partir da implantação dos chamados "contratos de
de pessoal do Governo Federal e dos Estados e Mu- gestão", na verdade um simulacro, um eufemismo
nicípios são a causa do aumento do déficit público. para a terceirização e privatização dessas áreas fun-
Isto, quando todos nós sabemos que, somente para damentais.
o pagamento do serviço da dívida pública interna e Em conferência proferida em São Paulo no
externa, o Orçamento deste ano reservou R$25,2 bi- mês passado, Lord Lawson, ex-Ministro das Finan-
Ihões. Os maiores desembolsos do Tesouro Nacio- ças e Margareth Thatcher, liberal dos mais renhidos,
nal são direcionados ao pagamento de encargos fi- afirmou que nem no desmonte do Estado do Bem-
nanceiros, e não ao pagamento de despesas admi- Estar Social inglês, promovido pelo governo conser-
nistrativas. vador de Thatcher, propostas como estas foram

Se não, vejamos. aceitas. Isto porque, afirmou, o Estado é o responsá-
De 1991 a 1996, a análise da execução finan- vel pela escolaridade e pela condução da política so-

ceira do Tesouro Nacional revela que as despesas cial. Nem essa sensibilidade menor restou aos neoli-
com pessoal e encargos sociais são 37,2% dos de- berais brasileiros.
sembolsos em 1991 e 39,8% em 1996, permanecen- Hoje, lemos nos jornais sobre a ameaça, o
do, portanto, estáveis. achaque proferido pelo Presidente da República ao

Verificamos justamente o contrário quando Congresso Nacional, ao afirmar que, se a reforma
examinamos os desembolsos para a cobertura dos administrativa não for aprovada pelo Parlamento, de-
encargos da dívida pública, principalmente com rela- mitirá cinqüenta mil servidores não estáveis admiti-
ção ao pagamento dos juros, que saltaram de 2,5%, dos antes da promulgação da Constituição de 1988.
em 1991, para 15,8% do total das despesas públicas Tal declaração é uma chantagem, uma amea-
no ano passado. ça, uma afronta à soberania decisória do Congresso

Desde 1º de janeiro de 1995, o Governo Fede- Nacional em relação ao projeto de reforma adminis-
ral insiste em apontar as despesas de pessoal da trativa. O Poder Executivo não tem o direito de se
União como o grande vilão responsável pelo déficit imiscuir dessa forma e com tamanho acinte - em
público, quando, os números assim demonstram, a uma decisão que compete apenas ao Parlamento to-
verdade é bem outra. mar.

O déficit público deve-se ao aumento da dívida O Congresso Nacional confronta-se, hoje, com
mobiliária, na forma de emissão de títulos, que nos dois caminhos a seguir, com a votação, em primeiro
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tumo, do projeto de emenda da refonna administrati- Fortes e contundentes, as imagens registradas
va. pelo cinegrafista amador desnudam a verdadeira

Poderá reafinnar seu compromisso em promo- face da polícia. Ficou provado que o comportamento
ver a valorização e profissionalização do servidor pú- de boa parte da corporação não está ligado a ques-
blico, pelos mecanismos já dispostos na Constitui- tóes de ordem salarial. Mesmo que multiplicássemos
ção, ou poderá escolher o caminho do retrocesso, seus salários por dez, ainda assim teríamos policiais
do atraso, do desmonte da Administração Pública e tirando cinco reais da carteira de trabalhadores. Va-
da adoção do chamado Estado mínimo, voltado para lores morais não se mudam pelo contracheque.
as elites. Qual deles escolherá? O grande número de policiais envolvidos em

Era o que queria deixar registrado. casos de seqüestros, proteção a bicheiros, assaltos
O SR. ITAMAR SERPA (PSDB - RJ. Pronuncia e abuso de autoridade, justifica uma rigorosa investi-

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e SIS. De- gação sobre a existência de uma força paralela de
putados, de toda a história da humanidade, o século terror que se abriga dentro de uma instituição que
XX, sem dúvida, será marcado por reunir o maior acer- deveria preservar os direito do cidadão.
vo de infonnação para os pesquisadores do futuro. As Acredito que as cenas apresentadas pelo Jor-
vitórias do exército de Napoleão, as atrocidades come- nal Nacional justifiquem a criação de uma Comis-
tidas pela Santa Inquisição, a perseguição e aprisiona- são Parlamentar de Inquérito para investigar a vio-
mento de africanos para o fornecimento de rnão-de- lência policial em todos os seus aspectos. Precisa-
obra escrava em colônias européias são fatos registra- mos saber, por exemplo, se há permitido que solda-
dos e comprovados, sem que no entanto tenhamos re- dos com salários de trezentos reais estacionem car-
gistro visual dessas ações. ros do ano no pátio ou nas proximidades dos quar-

Este privilégio surgiu apenas com a interven- téis em que estão lotados. Qual o tipo de formação
ção da máquina fotográfica e, posteriormente, do ci- que os cadetes recebem ao ingressarem nas acade-
nema. A partir daí, vimos como a Alemanha, sob os mias de polícia? Quais são os critérios para que uma
aliados de Adolfo Hitler, marchou por sobre a França pessoa possa vestir uma farda e portar uma arma?
e boa parte da Europa, e de como os aliados impedi- Se a proposta for acatada pelo Congresso, a
ram a vitória da insanidade e do preconceito, entre CPI da Violência Policial chegará à conclusão de
outros fatos marcantes. Com o avanço da tecnolo- que esta polícia está irremediavelmente corrompida,
gia, equipamentos mais leves e menos complicados e que precisaremos desmontá-Ia para formar um
colocaram nas mãos do cidadão comum o poder de novo contingente de segurança que respeite o cida-
registrar a história de sua época. dão. Veremos claramente a efetiva participação de

O cinegrafista amador que filmou o massacre homens fardados como responsáveis pelo aumento
praticado por bandidos fardados na cidade de Diade- da violência, seja no que eles chamam de estrito
ma escreveu, ou melhor, tomou visível uma página cumprimento do dever, seja empregando técnicas de
negra da nossa história, classificada até então por tortura em pessoas inocentes.
nossas autoridades como atos isolados. Não são. As O bom policial - e existem muitos - hoje en-
cenas exibidas em televisão do mundo inteiro refle- contra-se diante de verdadeiros esquemas monta-
tem a mais pura rotina de violência de uma institui- dos por quadrilhas de colegas de farda. A lei reinan-
ção falida e que precisa ser imediatamente desmon- te é a de participar ou se calar. Nunca denunciar.
tada. Estaremos dando uma chance aos policiais hones-

As atrocidades cometidas em Diadema aconte- tos de se rebelarem e soltarem as amarras a que es-
ceu também na Cidade de Deus, na Baixada Flumi- tão submetidos pelo medo. Estou convencido d~ que
nense, no Rio de Janeiro, na Liberdade, em Salva- teremos denúncias gravíssimas de desrespeito aos
dor, ou em qualquer outro lugar habitado por pes- direitos humanos, que certamente serão comprova-
soas da base da pirâmide social. Não são poucos os das através do trabalho dessa CPI.
moradores de áreas.carentes que têm uma história Infelizmente, não contamos com a presença de
para contar sobre violência policial, alguns como tes- pessoas corajosas e com uma câmara na mão sem-
temunhas, outros como protagonistas, vítimas. Não pre que fatos lamentáveis acontecem. Mas não po-
tomam públicas estas denúncias, pois sabem que as demos ficar indignados e compelidos a tomar provi-
autoridades governamentais não lhes garantirão a dências apenas quando as imagens da brutalidade
certeza de acordarem no dia seguinte vivas. saltam ao nossos olhos.
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O SR. JOSÉ CHAVES (BlocolPMDB - PE. cultura, é que me solidariz9, nesta data, ao Cabanga
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e a todos os seus fundadores e sócios, parabenizan-
e Srs. Deputados, um filósofo catarinense, autor de de- do-o, do alto desta tribuna, pelo seu aniversário, pela
zenas de obras literárias, contemporâneo da Albert sua história de sucessos e certamente pelo seu futu-
Einstein, chamado Humberto Rohden, costumava afir- ro de mais vitórias.
mar que -o homem só é verdadeiramente grande Glória e grandeza ao Cabanga late Clube de
quando animado de um ideal superior a ele mesmo. Pernambuco.
Só isto lhe merece a admiração de seus semelhantes Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
e a imortalidade através dos séculos-. Pois bem, são O SR. JOSÉ PINOTTI (Bloco/PMDB-SP. Pro-
grandes todos os homens que fundaram, há exatos nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
cinqüenta anos, o Cabanga late Clube de Pernambu- e Srs. Deputados, o pronunciamento que hoje faço
co. São grandes porque firmes num ideal de propagar nesta Casa é motivado pelo desejo de dar visibilida-
o esporte náutico, construíram um clube de glória e or- de ao extraordinário trabalho que vem sendo desen-
gulho para todos os pemambucanos. volvido pela equipe de oftalmologia do Hospital das

O Cabanga late Clube de Pernambuco, em Clínicas da Universidade de Campinas e para ele
meio século de trajetória, de competições, sempre chamar a atenção das autoridades de saúde. Dessa
obteve destaque nacional e intemacional pelas vitó- atividade nos dão conta, em recente publicação, os
rias conquistadas. Entre tantos títulos consagrado- Drs. Newton Kara José, Alzira Delgado, Carlos Arie-
res, quero destacar os atuais corno a presença de ta, Maria de Lourdes Rodrigues e Milton Ruiz Alves.
diversos campeões brasileiros. O Cabanga possui No livro, denominado uPrevenção da Cegueira
nos seus quadros a campeã brasileira de Opitimist, o por Catarata-, esses especialistas fornecem aos of-
campeão brasileiro de Hobie Cat 14, o campeão bra- talmologistas e aos profissionais envolvidos na área
sileiro de Hobie Cat 16, onde nessa classe é deten- de saúde subsídios para o combate e a prevenção
tor do título mundial. Outra conquista internacional, da cegueira provocada por aquele mal.
Sr. Presidente, foi um vice-eampeonato mundial na Corno bem observam os autores, a catarata é
categoria de Hobie Cat 16. um problema de saúde pública. A cegueira dela de-

Pela sua tradição e conhecimento bem além corrente incapacita o indivíduo, aumenta sua depen-
das fronteiras do nosso Estado, o Cabanga late Clu- dência, degrada a sua condição social, a sua autori-
be vai sediar, este ano, o Campeonato Mundial de dade dentro da família e da comunidade. Enfim, na
Hobie Cat 14 e também o Campeonato Brasileiro de bern-achada expressão do Dr. Newton Kara José,
Opitimist. O que naturalmente trará para Pernambu- -aposenta-o precocemente da vida-.
co a atenção mundial da mídia que cobre regular- Essa doença tem sido apontada cornoresponsá-
mente tais competições. vel por cerca de 40% a 70% dos casos de cegueira

O Cabanga late Clube de Pernambuco, Sras. e nos países em desenvoMmento, acometendo 17 mi-
Srs. Deputados, possui a única Regata Oceânica lhões de pessoas. No Brasil, calcula-se que são cerca
dentro do Brasil que é a Recife/Ilha de Fernando de de 340 mil os casos de redução visual significativa em
Noronha, e uma das mais antigas regras do País - pessoas com mais de cinqüenta anos, provocados
com quase cinqüenta anos também - a que faz o pela catarata. Dado o rápido envelhecimento popula-
percurso da Praia de Pontas de Pedra até a Capital. cional que entre nós se observa, determinando o acú-

Os integrantes do Cabanga não o fizeram so- mulo de novos casos que se vem somar aos já exis-
mente grande pelos seus idéias náuticos, o fizeram tentes, a situação agrava-se continuamente.
também em patrimônio e em preparação de veleja- Corno sabemos, não existem medidas preven-
dores. O clube possui cursos regulares em, iatismo, tivas contra o desenvolvimento desse mal, mas a vi-
mergulho, tênis, futebol de salão, para mestres e ca- são perdida pode ser restaurada por meio de cirur-
pitão amador. gia, segura e eficaz.

O atual Comodoro do Cabanga late Clube é Estima-se que, em 1993, 53.744 intervenções
Roberto Guedes Alcoforado e o Presidente de seu cirúrgicas foram realizadas pelo Sistema Único de
Conselho o Sr. Airton Lustosa, que continuam e am- Saúde, 80% de todas as cirurgias realizadas no
pliam as conquistas do Cabanga. País. É um numero muito aquém do necessário para

Por tudo que fez· e faz por Pernambuco, nota- o tratamento das pessoas que a catarata cega
damente na divulgação dos esportes náuticos, no anualmente. Segundo os dados que nos oferecem o
avanço do turismo e da colaboração de nossa arte e trabalho dos professores da Unicamp, seriam neces-



Para este ano, discute-se a hipótese de excluir
do rodízio os veículos movidos a álcool, uma idéia
provavelmente sugerida pelos produtores de álcool,
com a intenção de estimular o uso de veículos movi
dos com esse combustível.

Já que se cogita de criar exceções à proibição
de circulação de veículos em.determinados dias da
semana, devemos levantar aqui certas ponderações
sobre õ assunto.

Todos temos visto como o trânsito da Capital
paulista e das cidades da Grande São Paulo tem se
tomado cada vez mais lento, mais desorganizado.
As razões não são muitas e algumas são até mesmo
fáceis de se identificar: um certo aumento do poder
aquisitivo da moeda, tomando o preço dos combustí
veis mais acessível à população; a deficiência cres
cente do transporte público, que leva os motoristas a
preferirem seus veículos particulares em lugar do
transporte coletivo; a elevação da atividade econô
mica, pondo em circulação maior volume de merca
dorias,.que tem ser transportadas através da cidade;
a incapacidade do Poder Público de atualizar a ma
lha viária; a deficiência do policiamento de trânsito,
possibilitando Ilma certa desorganização no uso da
via pública, bem de emprego comunitário.

A opinião corrente em São Paulo é a de que o
rodízio foi favorável, embora tenha causado certos
transtornos.

Outro dado alarmante com relação ao trânsito
é que em dois anos verificou-se grande redução da
velocidade média dos veículos na Capital, uma redu
ção de cerca de 20%. Essa constatação nos preocu
pa, porque indica a tendência de que em poucos
anos o trânsito paulistano entrará em colapso.

Diante disso, a altemativa do rodízio é cada
vez mais indicada para um período maior, não ape
nas para reduzir os índices de poluição do ar, mas
para desafogar o trânsito, contribuindo para que to
dos possam chegar mais rápido aos seus destinos.

Um rodízio que possa ser promovido de manei
ra eficiente, incluindo horários especiais para o tráfe
go de veículos de carga, respeitadas as característi
cas de determinados produtos, que devem ser libe
rados para tráfego em qualquer hora do dia; um rodí
zio que respeite os veículos de uso comercial, por-
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sárias 450 mil cirurgias por ano para erradicar, em num mês em que as condições climáticas agrava-
prazo razoável, a cegueira curável provocada pela vam esse problema.
doença. Como resultado, houve uma considerável dimi-

E o modelo de atendimento adotado pelo Ser- nuição dos índices de poluição e, paralelamente,
viço de Catarata do Hospital das Clínicas da Uni- uma grande e sensível melhoria do trânsito, desafo-
camp mostra um procedimento que se realiza com gado, com a presença de menor número de veícu-
ótima relação custo/benefício. Os resultados obtidos los.
apontam-no como um modelo passível de ser repro
duzido nos hospitais públicos, principalmente naque
les ligados a programas de residência médica.

Sras. e Srs. Deputados, o grande desafio é,
portanto, como se depreende da leitura do trabalho
RPrevenção da Cegueira por CatarataR, fazer com
que aumente, de maneira significativa, o número de
cirurgias de catarata realizadas nas instituições que
prestam serviços ao sistema público de saúde. Insis
tem ainda seus autores na necessidade de que os
oftalmologistas, individualmente, procurem aumentar
o número de cirurgias realizadas e participem mais
de programas comunitários. Sustentam o parecer de
que qualquer proposta de trabalho deve levar em
conta o modelo de sociedade que foi idealizado e
onde vai ocorrer e tenham como objetivo a facilita
ção da auto-suficiência local, valorizando-se princípios
de regionalização dos cuidados em saúde com com
plexidade crescente. Ressaltam a importância da parti
cipação do voluntariado, pois, como lembram, em pro
gramas de base comunitária e voltados para a realida
de local, a participação da comunidade não apenas
contribui para a educação em saúde de fonna mais
ampla, corno racionaliza custos, gastos, garante credi
bilidade e pennanência das medidas implementadas a
longo prazo. Além disso, o trabalho comunitário aproxi
ma os médicos da realidade do país e confere maior
valor humanitário à profissão.

Sras. e Srs. Deputados, a excelência dos traba
lhos desenvolvidos pela equipe de oftalmologistas da
Unicamp merece o mais amplo reconhecimento. A
análise responsável da situação, que apresentam em
seu livro, leva-rne a juntar-me a eles em sua reMndica
ção por uma política que leve em conta o problema da
cegueira por catarata e o integre no desenvolvimento
dos serviços de saúde geral, em âmbito nacional.

Seus esforços para obter um ganho na qualida
de de vida do povo brasileiro, principalmente daque
las populações mais desvalidas, são dignos da nos
sa admiração, dos nossos agradecimentos.

O SR. FAUSTO MARTELLO (PPB-SP. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs. e
Srs. Deputados, em agosto do ano passado a Capi
tal paulista passou pelo rodízio no tráfego de veícu
los, com o objetivo de reduzir a poluição atmosférica



v - GRANDE EXPEDIENTE

Com a palavra a srª Deputada Esther Grossi,
que disporá de 25 minutos para fazer seu pronuncia
mento.

A SRA. ESTHER GROSSI (BlocolPT - RS.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, hoje, carinhosamente, dirijo-me a
todos quantos acorreram a esta Casa para acompa
nhar a votação da reforma administrativa e que es
tão vigilantes, a favor dos servidores, para que eles
tenham condições de serem baluartes do Estado a
serviço de toda a sociedade.

O Parlamento tem por função expressar com
palavras os problemas da Nação para ajudar a resol
vê-los.

Ocupo esta tribuna hoje para participar da ex
pressão de indignação que domina o País, diante de
barbáries como a que ocorreu em Diadema, que
enoja e choca o mundo todo e nos humilha como na
ção.
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que não se pode prejudicar a quem precisa de seu médios de uso contínuo, a valorização do indivíduo
veículo para trabalhar; um rodízio, enfim, que traga na família e na sociedade virá diminuir em muito as
mais benefícios do que prejuízos à população. internações hospitaláres nesta faixa etária.

Ainda estamos no início do ano e temos alguns Sr. Presidente, eu acredito que quando o Secre-
meses pela frente até que o inverno venha trazer as tário de Saúde receber dinheiro em vez de papel, ou
piores condições para a questão ambiental. Temos seja, AIH, devem diminuir à metade as intemações.
tempo, portanto, para analisar com cuidado e res- Se o Prefeito receber dinheiro em vez de papel,
ponsabilidade alternativas para um rodízio que seja vai aplicar o orçamento nas causas que promovem
ideal para São Paulo, sem prejudicar a população, as doenças, até porque é a forma mais barata: vai
mas, ao contrário, beneficiando-a. aplicar em saneamento básico, em programa das

É este o apelo que fazemos ao Prefeito da Ca- gestantes, em nutrição infantil, em valorização do ní-
pital de São Paulo, Celso Pitta, e ao Governador Má- vel de emprego, em centro de entreterimento e valo-
rio Covas, para que as duas administrações atuem rização dos idosos na sociedade, em programas de
conjuntamente na definição das normas que vão re- valorização dos idosos no seio familiar, em distribui-
ger o próximo rodízio de veículos em São Paulo, ção monitorizada de medicamentos para pacientes
bem como a duração desse rodízio, com vistas a carentes de fato ou carentes relativos (por exemplo,
melhorar o trânsito de veículos na Capital paulista. alguém que recebe R$ 200,00 ao mês pode ser ca-

O SR. SERAFIM VENZON (Bloco/PDT-SC. rente se tiver que gastar R$ 150,00 em remédios),
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, em prevenção dos acidentes de trânsito ou, no caso
srªs. e Srs. Deputados, a preocupação com a evolu- de acidente, em seguro de trânsito.
ção dos procedimentos relativos à saúde levou-me à A municipalização de serviços de saúde tem o
audiência com o Ministro Carlos Albuquerque. objetivo de atender melhor com o orçamento dispo-

A intenção de descentralizar o gerenciamento nível. O gestor do serviço está próximo do usuário.
dos serviços de saúde nos Estados e Municípios es- Mas isso só se concretizará de fato se o Ministério
barra no orçamento. Descentralizar os serviços sem repassar todos os instrumentos ao Prefeito através
que se reparta a verba em espécie com os Prefeitos, do Conselho Municipal da Saúde. Se a AIH custa di-
o problema ocasionado pela falta de interesse na so- nheiro, que passe dinheiro logo, aí sim veremos o
lução do problema básico permanecerá. SUS funcionando.

Diz um adágio popular que a parte do corpo O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Pas-
que mais dói é o bolso, e provavelmente a parte do sa-se ao
corpo que mais estimula o cérebro humano também
éo bolso.

O grande número de intemações hospitalares
só mudará com a distribuição da verba da Saúde em
dinheiro, e não em AIH. Por exemplo, qual é o inte
resse do Prefeito em diminuir o número de acidentes
de trânsito se o serviço de ortopedia do hospital da
sua cidade recebe por número de cirurgias e a ven
da de prótese melhora o movimento econômico do
Município, que irá incrementar o retomo do ICMS e
do FPM?

Do jeito que está, pagando por AIH, para o or
çamento da Prefeitura pode ser mais difícil distribuir
alimentos para crianças pobres que interná-Ias no
serviço de pediatria.

As doenças que levam pacientes da terceira
idade ao hospital estão muito relacionadas com a
valorização do ser humano no meio familiar, que se
relaciona, por sua vez, com a independência do ido
so na compra de remédios e objetos de uso pessoal
e, portanto, tem a ver com o valor da sua aposenta
doria. Um programa de auxílio na aquisição de re-
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Entretanto, esses fatos não são isolados ou e inteligentemente, atitude esperada especialmente
desvinculados sobretudo do que ocorre no dia-a-dia dos partidos de esquerda. Em matéria de educação,
das pessoas, em particular nos anos de escolarida- isso significa ensinar para todos, e isto é viável,
de que elas vivenciaram. como está demonstrando a ciência através da com-

Sr. Presidente, Sr'\s e Srs. Deputados, a cada pleta desmistificação de que há comprometimento
manhã, tarde e noite, milhões de brasileiros, crian- biológicos, psicológicos ou socioculturais que embar-
ças, adolescentes e jovens, nossa melhor fatia hu- gam o aprender.
mana, fonte de energia e graça, passam pelo menos Tenho a enorme alegria de anunciar, desta tri-
quatro horas em uma sala de aula. Neste preciso buna, para todo o País, que tenho assumido neste
momento, nossas escolas estãã cheias. Esse uni- ano a assessoria da Fundação Síndrome de Down,
verso de alunos está literalmente determinando nos- em Campinas, estamos conseguindo lá uma expe-
so futuro. Vida se faz de lembranças de momentos riência extremamente promissora, a partir de feverei-
importantes. Amor e agressividade se alimentam da ro de 1997. Todos sabem a pecha com que são tra-
rede desses momentos. Quais momentos importan- tadas as crianças com síndrome géneticas ou que
tes nossa escola está produzindo? O de ter que fa- sofreram lesões cerebrais. Elas são, quando muito,
zer silêncio para ouvir lições superadas, ditadas por dignas de adestramento, como os animais. E a ver-
uma grande maioria de professores desatualizados? dade é que elas podem aprender. Vera Manzanares,
O de ter de decorar as mesmas lições superadas, professora que recebeu o Prêmio Nacional de Alfa-
para responder às questões das avaliações? O de betização do M~C, em 1989, assumiu nessa Funda-
vivenciar a monotonia da espera do recreio ou do fim ção a turma considerada mais difícil, isto é, dos sin-
da aula, únicos momentos de verdadeiras alegrias drômicos há mais tempo nela estacionados, margi-
escolares para muitos? nalizados, peso morto para suas famílias, para a so-

Ora, a escola é literalmente violenta com essa ciedade e, sobretudo, para eles mesmos. Pois ou-
sua estrutura arcaica. O que se pode esperar desse çam atentamente: após apenas dois meses de tra-
alunado, quando crescer e tiver de devolver à socie- balho didático realmente adequado, 60% desses alu-
dade a forma a qual foi tratado? nos já produzem textos escritos.

Certamente, boa parte do comportamento dos Estamos diante de possibilidades insuspeita-
policiais militares de Diadema toca de perto os que das até há pouco tempo em matéria de aprendiza-
são professores, este têm por profissão garantir o gem: a da evidência de que a inteligência é um pro-
acesso aos prazer do saber para todos, apoiados cesso e não um dom, de que se fica inteligente
numa política educacional com .p. maiúsculo, acima aprendendo e de que todos podem aprender. Este é
de partidos ou credos, meta maior de uma comuni- um dos nos alicerces para a democracia no próximo
dade verdadeiramente de seres humanos. milênio: a democracia do acesso ao poder do saber,

Por esta política aspira a sociedade veemente- e, melhor ainda, do acesso ao prazer do saber para
mente. Dela, com efeito, a sociedade depende para todos. Mas isso não vai acontecer assim no mais,
sua felicidade verdadeira, porque felicidade é feita espontaneamente, sem muito esforço científico e
de vivências concretas que se articulam no arcabou- sem clara determinação política. Assim como em
ço de lembranças dos prazeres efetivamente experi- Medicina a construção da possibilidade de cura de
mentados. É possível forjar por certo tempo, com a certas doenças pode permanecer por muito ou pou-
força do marketing, uma pseudofelicidade, mas a co tempo acessível apenas a uma elite, essas cons-
autenticidade das exigências dos desejo~ se impõe truções das ciências da educação hoje podem ficar
em última instância. Fomos feitos para a dignidade restritas ao círculo de sempre, da cúpula dominante
do prazer, do prazer não meramente circunstancial, ou nem sequer a ela, porque essa reestruturação a
mas daquele que tendo sua emergência em alguns respeito da construção da inteligência ainda está a
momentos privilegiados é assegurado por uma es- requerer muito empenho, inclusive particularmente a
trutura psicológicas sadiamente construída desde o pesquisa. Ela tem que mexer com muitos, para tam-
nascimento. bém beneficiar a muitos.

S~s e Srs. Parlamentares, construir uma socie- Insistimos, e com veemência: a revolução na
dade em que o prazer seja possível para todos tem educação tem um especialíssimo significado expres-
exigências para muito além do que inundar a mídia sivo hoje: o de escancarar suas portas para o aces-
hoje e do que falaciosamente tentam induzir as polí- so universal aos tesouros culturais e científicos acu-
ticas convencionais. Urge romper com elas, corajosa mulados pela humanidade, patrimônio de todos, ins-
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trumentos para múltiplas e indispensáveis aplicaçõ- construam o novo em matéria de ensino. Revê e ten-
es práticas no âmbito da tecnologia e da produção ta reorganizar parâmetros curriculares como se o
material, mas sobretudo veículo de imensa satisfa- problema do precaríssimo e vergonhoso rendimento
ção pessoal, direito inalienável de cada cidadão ao dos alunos estivesse na lógica dos conteúdos, quan-
mesmo tempo que elemento fundante de cidadania. do, com efeito, está na metodologia superada que

O que está fazendo o Governo Federal nesta inunda as escolas e que para ser modificada requer
área? Com toda a justiça, muito mais do que o Go- sólido programa de vinculação da riqueza da prática
vemo Collor, que ainda se pautava pelo viés da dos professores com as melhores teorias já elabora-
construção de prédios escolares, os CAIC. Nesse das, elaborando-se cada vez mais e melhor nessa
desperdício não estamos mais, porém, ainda esta- área, num imenso ateliê didático-pedagógico nacio-
mos muitíssimos distantes da construção da inteli- nal que mobilize maciçamente profissionais de edu-
gência dos alunos. Estes continuam aprendendo cação, em primeiro lugar, mas também, pais e toda
pouquíssimo, conforme levantamento do próprio a sociedade.
MEC, ou de organismos internacionais como a Ouço, com prazer, o nobre Deputado Femando
UNESCO. Ferro.

A política do MEC não tem o vigor das exigên- O Sr. Fernando Ferro - Deputada Esther
cias impostas pela conjuntura escolar neste momen- Grossi, quero parabenizá-Ia pelo pronunciamento
to. A escola está infelizmente péssima, ao mesmo que faz nesta tarde, o qual ressalta a importância de
tempo em que as ciências da inteligência nos pre- se construir democraticamente um processo educa-
senteiam com recursos interessantíssimos. A inter- cional neste País. Quero também aproveitar esta
secção entre ambos indiscutivelmente é o professor. oportunidade para trazer uma denúncia sobre certos
Ele é o centro, a fonte e o motor de qualquer tentati- usos que se fazem hoje de equipamentos e de tec-
va de melhoria escolar. E ele o é, porque ensinar, fe- nologias em processos educacionais neste País.
Iizmente pode se saber hoje, é conduzir um proces- Como é do conhecimento de V. Exª e dos demais
so sociocultural que acontece na interlocução intema pares, o Ministério da Educação implantou em todo
e extema à sala de aula. Compreender esse proces- o País um projeto de educação à distância que utili-
so, provocá-lo, apoiá-lo e conduzi-lo, é a essenciali- za o videocassete, a televisão, enfim os meios mo-
dade do papel do professor. Mas muito mais ainda. demos de comunicação para levar aulas para comu-
Este processo, e1icida-se hoje, é diferente da apropria- nidades remotas. Caminhando pelo sertão do meu
ção direta pelos alunos dos conteúdos científicos que Estado, pude presenciar uma cena que me deixou
fazem parte dos programas escolares. Aprender é desconcertado, para não dizer outra palavra. Uma
muito mais do que um procedimento lógico - aprender escola Município de Bodocó, no sertão de Pernam-
é um procedimento com erros, com a vida do desejo, a buco, foi premiada com esses equipamentos de vi-
qual por sua vez é tributária da cultura, isto é, do senti- deocassete, antena parabólica, que permitem a
do que os grupos humanos dão ao mundo, à vida, à transmissão dessas informações a longa distância.
morte e que se consubstancia numa trajetória singular Infelizmente, a comunidade, não tendo sido convida-
que vincula cada componente curricular com a circuns- da a discutir esses procedimentos, passou a utilizar
tância socioantropológica da população aprendente. a televisão e o videocassete de outra maneira,. invia-
Há um componente da aprendizagem, isto é, a singu- bilizando as aulas notumas que ocorriam nessa co-
Iaridade do modo de apreensão dos alunos, que não munidade porque transformou a televisão num ins-
pode ser transmitida por televisão, por computadores trumento de lazer, também uma necessidade daque-
ou mesmo pelo livro didático. É este componente que la cidade. Inviabilizou-se a educação à distância por-
situa o professor corno a espinha dorsal do corpo da que a escola passou a ser utilizada como palco de
sala de aula, o qual, para além de precisar de um salá- assistência coletiva de novelas no horário noturno,
rio digno, em tomo do qual nada acontece, precisa bem como o videocassete passou a ser utilizado
participar de um amplíssimo programa de revitalização para exibição de filmes pomográficos e similares.
de sua formação, à luz dos importantíssimos achados Isso é uma demonstração clara de que se constrói
das ciências da aprendizagem. determinados processos educacionais, mas não se

O MEC, até hoje, nesta atual gestão, não pro- leva em consideração a cultura dos habitantes da
moveu o debate científico nacional de que a educa- comunidade, os quais, evidentemente, passaram a
ção necessita, não revigorou as universidades e em dar outro uso à tecnologia que lhes foi oferecida.
particular as faculdades de educação, para que Portanto, mais uma vez, quero parabenizá-Ia pela



Ouço, com prazer, o nobre Deputado Lindberg
Farias.

O Sr. Lindberg Farias - Nobre Deputada Es
ther Grossi, estava no meu gabinete quando escutei
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importância do seu pronunciamento e dizer que real- ção brasileira, no sentido global e efetivo, e também
mente há necessidade de construção d~ uma edu- de parabenizá-Ia pela luta diuturna que vem enfren-
cação que possa reconhecer as particularidades das tando há décadas exatamente para demonstrar uma
comunidades, a sua pluralidade, as diferenças regio- verdade que parece que a sociedade não quer acei-
nais e toda uma série de atributos que constituem a tar, qual seja que todos podem aprender, que todos
cultura do nosso povo. aprendem e principalmente que é preciso mudarmos

A SRA ESTHER GROSSI - Agradeço ao no- de atitude enquanto mestres. Gostaria ainda de sa-
bre colega Fernando Ferro o aparte. Iientar algo que V. Ex!! ressaltou no início do seu pro-

Quero dizer a S. Ex!! que ainda é mais grave. nunciamento, quando falou da sociedade violenta.
Se os professores e os alunos pudessem aprender Gostaria de ressaltar aqui algumas violências que
por intermédio da televisão, seria fantástico. Mas a acontecem neste País - infelizmente, parece que o
televisão, que dá informações e permite o acompa- Brasil cultiva a violência a partir dos mais tenros
nhamento dos alunos, sozinha, não produz os efei- anos - e que perpassam por todo o sistema educa-
tos que o Ministério da Educação alardeia. É uma cional. Antes de mais nada, há a violência das autori-
instrumento que pode ser útil na mão de um bom dades maiores deste País, as quais, desrespeitando
professor. todo um caminhar social, interferem no processo,

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Costa achatam as idéias e impõem modelos e programas
Ferreira. que, como foi muito bem ressaltado pelo nobre Depu-

O Sr. Costa Ferreira - Deputado Esther Gros- tado Fernando Ferro, desservem à educação, ao invés
si, quero associar-me às palavras de V. Ex!' e para- de servi-Ia. Quero também salientar o processo de vio-
benizá-Ia pelo pronunciamento que profere nesta lência que ocorreu recentemente nesta Casa e que
Casa, abordando um tema de fundamental importân- ainda não digeri e provavelmente jamais digerirei. Refi-
cia para o Brasil, que é a educação. A LDB foi muito ro-me ao processo violento que aconteceu na Comis-
discutida desde a Constituinte até os nossos dias, são de Educação da Câmara dos Deputados, cuja
mas, depois de aprovada, parece que chegou um Presidência nos foi tomada pela força. Quero protestar,
tanto quanto envelhecida. V. Ex!! faz alguns comen- mais uma vez, desta tribuna contra esse ato arbitrário
tários. É bom que os debatamos e, assim, chegue- e violento, em que se desrespeitaram acordos, em que
mos a um denominador comum. Precisamos, é cla- se desrespeitaram convênios, em que se desrespeitou
ro, discutir a autonomia da universidade brasileira, a o diálogo, em que se impôs um processo violento para
erradicação do analfabetismo, que em algumas esta- que alguém que não teria direito a exercer essa Presi-
tísticas chega a atingir 15% da população brasileira e, dência coordenasse uma das Comissões mais impor-
em estudos vindos do exterior, 45%. Então, acredito tantes deste País. Parabenizando-a, mais uma vez,
que todo esse contexto nos leva a uma inferência de pelo pronunciamento, queria finalmente dizer o seguin-
que precisamos debater com urgência todos esses te: continuemos sendo crentes, desesperados da es-
problemas que assolam a educação brasileira, caren- perança, e continuemos tentando. Apesar de parecer
te, é claro, de uma política arrojada que encontre solu- impossível, este ainda será um país feliz e venturoso,
ções cabais para todos esses conflitos que estão sur- porque tem pessoas como V. Exª que acreditam, lutam
gindo em decorrência dessa falta de uma política que e não esmorecem no combate por uma educação fir-
norteie as diretrizes da educação nacional. Mais uma me, sadia, universal e de qualidade para todos.
vez, quero parabenizá-Ia e dizer que realmente o Brasil A SRA. ESTHER GROSSI - Gostaria de dizer
se sente honrado em ter uma mestra como V. Exª, ao nobre Deputado Padre Roque que o bem que não
que, ocupando essa tribuna, traz para todos nós este é falado envelhece e que é preciso dizer de público e
tema que é de fundamental importância para todo o quanto é bom tê-lo na Comissão de Educação e, mais
Brasil e, em especial, para a nossa juventude. do que na Comissão, no Núcleo de Educação do Blo-

A SRA. ESTHER GROSSI - Muito obrigada, co das Esquerdas, para que possamos construir real-
Deputado Costa Ferreira. Espero que tenhamos mui- mente uma proposta muito diferente, muito nova, à luz
to a construir juntos na Comissão de Educação. de tudo que temos de recursos científicos para ensinar

O Sr. Padre Roque - Permite-me V. EXª um de verdade a todos os alunos.
aparte?

A SRA. ESTHER GROSSI- Com todo prazer.
O Sr. Padre Roque - Nobre Deputada, gosta

ria de me associar à sua preocupação com a educa-



"Art. 43.

O § 5º do art. 44 dispõe:

Durante o discurso do srª Esther Gros
si o Sr. Heráclito Fortes, 1º Vice-Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupa
da pelo Sr. José Maurício, 1º Suplente df;
Secretário.

"A expansão da oferta de ensino técni
co, mediante a criação de novas unidades
de ensino por parte da União, somente ocor
rerá em parceria com Estados, Municípios,
Distrito Federal, setor produtivo ou organiza
ções não-governamentais, que serão res
ponsáveis pela manutenção e gestão dos
novos estabelecimentos de ensino."

Parágrafo único. A autorização para iJ

funcionamento, o credenciamento e o recre
denciamento periódico e universidades ou esta
belecimento isolado de ensino superior, e o re
conhecimento de cursos de habilitações ofere
cidos por essas instituições, bem assim a auto
rização prévia dos cursos oferecidos por institui
ções de ensino superior não-universitárias, se
rão tomados efetivos mediante atos do Poder
Executivo após parecer favorável do Conselho
Nacional de Educação, podendo tais atribuiçõ
es ser delegadas no todo ou em parte ao Minis
tro de Estado da Educação e do Desporto, (HJ

aos Estados e ao Distrito Federal..."

Vejam bem veladamente ou criminosamente,
antidemocraticamente, numa medida provisória so
bre a organização da Presidência da República, en
passant, dos aspectos importantes da educação
deste país são modificados, transferindo responsabi
Iidadesimportantes do Estado para o setor privado o
que nos deixou surpreendidos quando soubemos
que foram aprovados, pois muitos não sabem como
se passam as coisas nesta Casa.

São essas as denúncias que faço, bem como
deixo registrado a minha indignação no final de meu
pronunciamento Sr. Presidente.
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O início do pronunciamento de V. EXª e vim correndo dida Provisória nº 1.549-28, de 14 de março último,
para prestar um testemunho. Eu, como Presidente publicada no Diário Oficial no dia 19 do mesmo mês
da União Nacional dos Estudantes, e antes ainda, e que dispõe sobre a organização da Presidência da.
como estudante de Direito, já começava a me envol- República e dos Ministérios. Nos arts. 43 e 44 encelr!-
ver com as questões de educação. Tenho a obriga- tra-se o seguinte absurdo - vejam bem, trata-se da or-
ção de vir a este plenário e dizer, como defensor ganização da Presidência da República:
dessa bandeira, que V. Exª é a nossa mestra nessa
batalha educacional que travamos dia a dia na Câ
mara, é a professora de todos nós na Comissão de
Educação, Cultura e Desporto e a herdeira direta de
Florestan Fernandes. O trabalho de V. EXª, por tratar
de um tema sempre jogado para baixo do tapete nas
maiores discussões da Câmara, como se fosse se
cundário, talvez não tenha a dimensão que deveria
ter e às vezes passa despercebido pela sociedade.
Trago esse testemunho e minha voz para dizer que
V. Exª faz um trabalho belíssimo. Se a mídia se vol
tasse para a educação, todo o Brasil teria orgulho de
ter uma Deputada como V. EXª.

A SRA. ESTHER GROSSI - Agradeço muitís
simo a V. EXª, pois palavras como essas são sempre
um incentivo ao nosso esforço nas lutas que temos
pela frente.

Ouço com prazer o nobre Deputado José Ge
noíno.

O Sr. José Genoíno - Nobre Deputada, para
benizo-a pelo pronunciamento, que traz à pauta de
debates do Congresso Nacional uma concepção es
tratégica, verdadeiramente moderna e democrática
em relação a um tema tão fundamental para o País,
que é a educação. Não poderia também deixar de
registrar que a educação é o centro da militância de
V. EXª, engajada, ao mesmo tempo, na política e na
atividade profissional. Parabéns, Deputada Esther
Grossi.

A SRA. ESTHER GROSSI - Agradeço a V.
EXª o aparte. Reafirmo que precisamos realmente
desses apoios, porque é tanto o que se precisa fazer
em educação, que quanto mais nos sentirmos enco
rajados, particularmente pelos colegas, mais podere
mos ir longe.

Gostaria de terminar dizendo que o MEC não
transmite a vivência de um clima de construção. É
como se o MEC já soubesse como passar aos pro
fessores fórmulas prontas para ensinar. Com isso,
estamos realmente vendo, ao invés de novas pers
pectivas, tristes expectativas, e essas ainda tendem
a piorar a partir de absurdos nas relações entre Exe
cutivo e Legislativo, sobre uma das quais o Padre
Roque assinalou há pouco.

Outra denúncia que faço diz respeito às medidas
provisórias, que atropelam o Parlamento, como a Me-
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O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Conce- sai de seu ninho e faz barulho a cinqüenta metros
do a palavra ao eminente Deputado Milton Temer, dos ovos de reprodução, concentrando sobre ele a
que disporá de 25 minutos. atenção e, assim, protegendo a ninhada. Se algum

O SR. MILTON TEMER (BlocolPT - RJ. Sem inimigo o ataca, ele escapole. O Governo opera des-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. De- sa forma na discussão do teto salarial, pois oculta o
putados, sucedo à Deputada Esther Grossi com mui- essencial de sua filosofia, o desmonte do Estado,
ta honra neste Grande Expediente - e S. Ex.ª de- promovendo a quebra do instituto da estabilidade e a
senvolveu um tema fundamental, a questão da edu- quebra do essencial instituto de admissão por con-
cação - para fazer uma intervenção no sentido da- curso público.
quilo que considero essencial sobre a qualificação Os Estados independentes organizam-se as-
do momento que vivemos e a posição do Partido dos sim, criando planos de carreira que não permitam,
Trabalhadores em relação a este momento. de forma alguma, que o aparelho do Estado esteja

Tenho a impressão de que são quatro os eixos submetido no seu funcionamento ao humor ou aos
que determinam essa conjuntura, evidentemente, di- interesses políticos daquele que.eventualmente ocu-
tada pela pauta do próprio Executivo. O desmonte pe o cargo de Chefe do Executivo. Nisso, o Governo
do Estado é o primeiro deles, a privatização sem opera buscando não a reforma, mas, sim, a restau-
princípios e sem regulamentação, o segundo; a apli- ração do quadro pré-Getúlio Vargas, do quadro vi-
cação permanente desse indigitado PROER, instru- gente na Primeira República, no qual, através de um
mento perverso de transferência de recursos públi- critério de avaliação subjetiva, qualquer ·Prefeitinho·
cos para o sistema financeiro privado, o terceiro; fi- ou Governador pode demitir o funcionário competen-
nalmente a restauração de um novo tipo de autorita- te cuja linha política não seja do seu agrado, inde-
rismo com uma nova roupa, um tipo de autoritaris- pendentemente de processos administrativos ou ju-
mo, consentido, trabalhado à partir dessa aliança diciais.
perversa entre o grande capital econômico, burocra- Da mesma forma, o Governo dribla a idéia da
cia conservadora do Estado - tendo o Presidente da seleção por concurso público, impondo os contratos,
República na sua organização e a grande mídia, a terceirização, enfim, os penduricalhos através dos
criando a idéia do sentido comum, do pensamento quais o Estado passa a ser operado por funcionários
único, fora do qual qualquer um que se pronuncie se eventuais e circunstanciais.
posicione obrigatoriamente no gueto da exclusão. Nesses termos, o PT tem muita clareza e en-

É assim que se trabalha a idéia: quem não esti- tende que esse Estado nada tem a ver com o Esta-
ver de acordo com a concepção de que a estabilida- do democrático que defendemos. Nós não defende-
de monetária depende dos itens que o Governo Fer- mos esse Estado: ele foi construído por aqueles que
nando Henrique Cardoso incluiu em sua pauta (tais hoje querem demoli-lo.
como desregulamentação da economia, desmonte A propósito, a bancada do PFL nesta Câmara
do aparelho de Estado, privatização, enfim, esses sabe perfeitamente disso. Operou o regime autoritá-
itens já citados) estaria no limbo da realidade e da rio todo o tempo usando esse Estado como instru-
contemporaneidade. mento da sua participação no Poder, através das in-

Queremos nos expressar sobre isso e, a partir dicações fisiológicas ou clientelistas; o mais, usando
da análise, desenvolver posições contrárias. Vamos esse Estado na privatização do Erário, no interesse
iniciar a análise pelo desmonte do Estado. de capitais privados, nas seguidas operações que,

O Governo trabalha no desmonte do Estado na por meio de empresas estatais, faziam passar o ca-
lógica do canto do quero-quero do Rio Grande do pital público para a mão do capital privado, através
Sul. Criou uma falsa polêmica em torno do chamado de juros subsidiados, subvenções, enfim, toda essa
teto salarial - teto esse que as forças democráticas grande maracutáia que sabemos perfeitamente ter
e progressistas não contestam; ao contrário, a idéia sido operada no período inflacionário por conta do
surgiu de um projeto do Deputado Eduardo Jorge, BNDES. O PT não quer isso. (Palmas.)
fazendo-nos, então, aprovar aqui, na questão das Ouço, com prazer, o Deputado Hélio Rosas.
aposentadorias acumuladas, o limite de 8.500 reais O Sr. Hélio Rosas - Deputado Milton Temer,
de salário. permita-me fazer apenas uma observação. Dentre

Então, o teto dos salários na discussão sobre a os inúmeros erros que constam do substitutivo do
reforma administrativa é o canto do quero-quero do Deputado Moreira Franco, quero destacar um, a sa-
Governo. Esse pássaro, ensinam-nos os gaúchos, ber: o inciso 11 do art. 39, que diz respeito à carreira
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de Agentes Fiscais de Renda de todo o Brasil, a qual
tive a honra de integrar na minha vida profissional.
Ela será altamente prejudicada, assim como a efi
ciência desses importantíssimos trabalhadores do
serviço público, porque, na fiscalização, há um siste
ma remuneratório que prevê retribuição por produti
vidade, conforme as normas mais modernas de ad
ministração. Pois bem, o substitutivo ignora esse sis
tema remuneratório por produtividade, o que - repito
- vai prejudicar e desestimular terrivelmente o traba
lho dessa carreira que exerce um papel muito impor
tante na formação da receita necessária para toda a
ação social do Estado.

O SR. MILTON TEMER - Deputado Hélio ro
sas, agradeço a V. EXª o aparte, acrescentando que,
na minha opinião, é da ideologia do Governo não só
atingir os Agentes Fiscais de Renda, mas massacrar
o conjunto de funcionários, na medida em que os
transforma em réus de um processo em que, na ver
dade, são vítimas.

Não é o salário dos funcionários, absolutamen
te, que concorre para qualquer tipo de déficit do Go
verno; o que concorre para a situação precária que
estamos vivendo nas contas públicas é a imensa
quantidade de recursos voltada para pagamento de
juros e de serviços da dívida mobiliária interna, que,
nesses dois anos de Governo Fernando Henrique
Cardoso, cresceu mais do que a dívida externa em
toda década de 80. Ora, se na década de ao, quan
do a dívida externa passou de 60 para 114 bilhões
de dólares, vimos o ex-Presidente Sarney implemen
tar uma moratória, o que não será necessário hoje,
quando vemos que, nos dois anos de Governo Fer
nando Henrique Cardoso, a dívida mobiliária interna
passou de 60 para 170 bilhões? Isso por conta inclu
sive de quarenta bilhões dados de lambuja ao siste
ma financeiro privado.

Não são os funcionários e seus salários os res
ponsáveis por essa situação. Eles são vítimas desse
desmonte, assim como o é a Nação brasileira. (Palmas.)

Ouço, com prazer, o nobre Deputado José
Maurício.

O Sr. José Maurício - Eminente Deputado
Milton Temer, V. ExA, que honra a representação do
nosso Estado no Congresso Nacional, está colocan
do o alfinete no caminhão, de forma radical, e disso
há de resultar a eliminação da furunculose que domi
nou e domina este Governo. Norteia V. ExA o seu
discurso com uma seriedade que me faz desafiar
este Govemo a provar que até hoje, com as quarenta
empresas privatizadas, tenha repassado um real ou
sequer um centavo de real desse dinheiro para a Edu-

cação ou para a Saúde. O Estado brasileiro e os ser
vidores públicos estão sendo vitimados pela insani
dade deste Governo, que não tem muita diferença
dos Generais Ernesto Geisel ou Emnio Garrastazu
Médici: só atua de forma mais sub-reptícia, mais re
quintada. Este Governo teve a ousadia de editar me
dida provisória suspendendo decisão do egrégio Su
premo Tribunal Federal. Este Governo privatizou a
Light, no Rio de Janeiro - e V. Exª bem sabe - por
um preço vil e o seu assecla naquele mesmo Estado
doou a CERJ, o que deixou desempregados mais de
18 mil trabalhadores no Rio de Janeiro. Deputado
Milton Temer, V.Exa. está a dignificar - volto a dizer
- a representação do nosso Estado, e quero, neste
ensejo, colocar por inteiro a minha assinatura, além
do aplauso que lhe dedico, trazendo integral solida
riedade pela clareza com que se manifesta nesta tar
de.

O SR. MILTON TEMER - Muito agradeço ao
Deputado José Maurício, meu companheiro de lutas
no Estado do Rio de Janeiro, a intervenção que hon
ra minha participação neste Grande Expediente. E
exatamente o tema privatização pretendo abordar
neste momento.

É fundamental, para nós, definir claramente um
aspecto na análise do PT quanto à privatização. O
Deputado José Maurício lembrava bem: a privatiza
ção foi vendida aqui, durante muito tempo, como
algo necessário para que o Estado colhesse recur
sos para as áreas da Saúde e da Educação. Pois
bem, não só não colheu recursos como - pior - pro
piciou grandes negociatas.

A Light está com um péssimo funcionamento,
no Rio de Janeiro independentemente de ter sido
privatizada, mas, sim por ter sido desnacionalizada,
na medida em que o seu principal acionista é a Em
presa Estatal Francesa de Eletricidade, que tem a
ver com os seus acionistas da França e com os cida
dãos franceses, e não com o Brasil.

Pior do que isso: devo lembrar episódios como o
da Usiminas, em que o Banco Bozano Sirnonsen com
pra sua participação nessa privatização por algo em
tomo de 250 milhões de reais; passa a ter direito ao fi
nanciamento do BNDES - coisa que a USIMINAS, an
teriormente, durante seu período corno empresa esta
tal, não tinha; obtém algo em torno de quatrocentos
milhões de financiamento em três ou quatro anos de
gestão; e vende a sua parte, comprada por 250 milhõ
es, por oitocentos milhões de reais!

Esta é a essência da privatização: transformar
o patrimônio público em escandalosa fonte de trans
ferência do dinheiro público para os cofres privados.
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É ainda mais assustador para o Brasil ver ago
rõ. o que já está ameaçando ocorrer nas áreas das
telecomunicações e do petróleo.

Telecomunicações tem caráter estratégico, não
por seu potencial, econômico, não por seu valor pa
trimonial, mas, sim, pela sua receita potencial e,
principalmente, em termos de análise estratégica de
uma Nação; o tesouro das informações. A telemática
hoje é o instrumento da terceira reyolução industrial.

Pois bem, temos uma Telebrás eficiente e que
precisa de mudanças, mas mudanças no sentido
oposto daquele que é imprimido pelo Govemo do Sr.
Femando Henrique Cardoso. Que sentido é esse,
proposto pelo PT? O da democratização da sua ad
ministração, do conjunto de empresas estatais do
maior controle social sobre elas e da certeza de que
os lucros, que as empresas querem obter serão rei
vindicados no interesse do conjunto da sociedade.

Deve ser aberta a competição e trazida para cá
o capital privado, mas que não se cometa o crime de
entregar o patrimônio público já instalado à custa do
trabalho do povo brasileiro aos grandes capitais in
ternacionais, que o compra sem aportar capital, mas
trazendo, na verdade, papéis podres para esse pa
gamento.

Concedo, com prazer, um aparte ao nobre
companheiro Vânio dos Santos.

O Sr. Vânio dos Santos - Deputado Milton
Temer, V. Ex- começou sua intervenção falando do
comportamento do quero-quero nos campos do Rio
Grande do Sul e ontem usou o mesmo exemplo na
bancada. Diria que essa é a tática da dissimulação.
Com ela o Presidente Fernando Henrique Cardoso
dizia à Nação e ao Congresso, no mês de janeiro,
que a aprovação da reeleição era a voz rouca vinda
das ruas, além de manifestar, de forma enganosa,
que ela estaria diretamente vinculada à necessidade
da continuidade no Governo daquele que foi o autor
e gestor inicial do Plano Real. É essa a mesma dissi
mulação que vemos agora na discussão sobre a re
forma administrativa, quando o Governo manifesta
sua posição dizendo que aqueles que são contra
ela, defendem o privilégio, não aceitam o teto de
10.800 reais, quando nós, da bancada do PT, temos
Lima proposta de teto menor do que essa. De novo é
usada a tática da dissimulação, porque, na verdade,
como V. Ex' disse muito bem, o que o Governo pre
tende é o sucateamento do Estado, executar a man
do do Fundo Monetário Internacional, dos Sete
Grandes através de uma política segundo o Brasil
deve ofertar suas empresas estatais a preço barato,
vil, sucatear o serviço público nas áreas de saúde e

educação; sucatear nossa agricultura, a pesquisa,
como estão fazendo com a Embrapa. É por isso que
essa proposta de reforma administrativa, que para a
imprensa e a sociedade, o Governo discute como a
necessidade de diminuir o teto de salários significa o
coroamento de um processo no sentido de eleger o
servidor público como o bode expiatório dos proble
mas do País, como único responsável pelo déficit
público. Diga-se de passagem no ano passado gas
tou-se um quarto com saúde e educação daquilo
que se usou para pagar juros das dívidas interna e
externa, equivalente a mais de quarenta bilhões de
reais. O Governo não vai resolver o problema do dé
ficit público demitindo servidor ou vendendo empre
sa estatal, porque é preciso reunir o que custa qua
tro empresas como a Vale do Rio Doce, por ano,
para entregar de juros aos banqueiros. Ontem, que
são mais 5,7 bilhões de reais do Proer, ultrapassan
do a casa dos vinte bilhões de reais. Há dinheiro
para o Proer, para negociar a dívida de 150 mil gran
des proprietários de terra no Brasil, mas não há re
cursos para agricultura familiar, para atender seis
milhões de pequenos agricultores que praticam a
agricultura de subsistência, os quais não têm para
quem vender seus produtos. Eles estão falindo no
campo e, como o êxodo rural, aumentam as dificul
dades na cidade. Além dos quatro problemas apon
tados por V. Ex- como centrais na conjuntura, incluía
a violência e a corrupção como marcas deste Gover
no. A Câmara dos Deputados tem hoje a oportunida
de de derrubar essa proposta, que demite servidor,
acaba com o concurso público, com o Regime Jurídi
co único e destrói a soberania do nosso País. Agra
deço a V. Ex* a oportunidade do aparte.

O SR. MILTON TEMER - Eu é que agradeço
sua intervenção, Deputado Vânio dos Santos, que
honra minha participação neste debate, principal
mente - e V. Ex- sabe muito bem - pelo respeito
que já ganhou nessa sua chegada à Câmara dos
Deputados, pelo espaço que ocupa e o imenso apor
te de formulação que faz à bancada do PT.

Antes de conceder o aparte ao companheiro
Arlindo Chinaglia, desejo fazer referência ao terceiro
ponto, para o qual o Deputado Vânio dos Santos
chamou minha atenção. Refiro-me ao PROER. É
fundamental advertir esta Casa para essa questão.
Hoje, temos contabilizados, reconhecidamente, pelo
menos com os grandes bancos - Econômico, Nacio
nal e Bamerindus -, o despejo de vinte bilhões de
reais em negociatas. O próprio Senador Andrade
Vieira, que conhece muito bem a máquina por den
tro, por não ter sido beneficiado, denuncia a opera-
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ção do Banco Central com o HSBC como absoluta- cado. Na verdade, não dá para comparar. Aproveito
mente irregular. para fazer uma pergunta a V. Exª Enquanto aguar-

a que é essa operação? É o despejo, nova- dava para dar uma declaração, na condição de Pre-
mente, de 5,7 bilhões de reais, o dobro do que se sidente da Comissão de Fiscalização Financeira e
obterá, caso se cometa esse crime, com a venda da Controle, à Rádio Bandeirantes, do Rio Grande do
Vale do Rio Doce. A União, que quer lucrativa essa Sul, ouvia noticiário da mesma emissora afirmando
venda, obterá, se tiver sucesso em sua criminosa que o PT poderá votar favoravelmente à reforma ad-
empreitada, três bilhões de reais. Ela entrega ao sis- ministrativa. Citava-se que V. Exª teria participado
tema financeiro privado 5,7 bilhões de reais para que de uma reunião com representantes do Governo.
a Caixa Econômica Federal compre um crédito eco- Temos convicção de que muitos funcionários públi-
nômico quebrado; o Banco do Brasil, já com déficits, cos e a população estão conscientes do significado
com prejuízos elevados, obriga-se a encampar um da proposta de reforma administrativa. Apesar de
crédito agrícola absolutamente fabricado por conta saber a resposta, mas para dar oportunidade a V.
de campanhas eleitorais - são recursos que não vol- EXª de esclarecer a todos os que puderem ouvi-lo,
tam. E qual a resposta do Diretor de Fiscalização do pergunto: qual é a sua proposta, a nossa, a do PT, a
Banco Central, quando se levanta a possibilidade de do Bloco, frente à reforma administrativa no que diz
os bancos não pagarem o empréstimo? "Não tem respeito a concurso público, estabilidade, democrati-
problema para o Banco Central. Se os bancos não zação do Estado e controle social, para rechaçar
pagarem, o Tesouro paga ao Banco Central". De essa postura neoliberal de rapina do Governo Fede-
onde vêm os recursos do Tesouro? ral? Agradeço a V. Ex" a oportunidade do aparte.

Essa gente chega a ser cínica na forma inde- O SR. MILTON TEMER - Eu é que agradeço a
cente como desvia vinte bilhões de reais para o sis- V. Exª, meu companheiro e amigo Arlindo Chinaglia,
tema financeiro privado em dois anos de operação que me honra na condição de Presidente da Comissão
do PROER. pennanente à qual pertenço. Hoje, aliás, tivemos o

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Arlindo prazer de, juntos, ver aprovados dois reqJerimentos de
Chinaglia. convocação - digo convocação porque não virão mi-

O Sr. Arlindo Chinaglia _ Prezado Deputado nistros, mas, no lugar deles, virão o Sr. Mendonça de
Milton Temer, companheiro de bancada no Partido Barros, Presidente do BNDES, para falar sobre a pri-
dos Trabalhadores, primeiramente cumprimento-o vatização da Vale do Rio Doce, e o Sr. Gustavo Loyo-

la, para falar sobre a questão do PROER para o Ba-
pela densidade de suas observações. V. Ex" valoriza merindus. Evidentemente, isso se deve muito à forma
o papel desta Casa ao colocar temas de tamanha re- corno V. Ex" conduz os trabalhos daquela comissão.
levância na ordem do dia. Sabemos que, a depender É
de sua agenda, o Governo dará seqüência a sua fundamental essa informação que V. Ex" me
concepção de Estado mínimo. Em decorrência de dá. Em primeiro lugar, devo dizer que não participei
queda da credibilidade popular quanto à diminuição de nenhuma reunião com nenhum membro do Go-
da inflação, ele seguirá a linha das privatizaç6es, vemo, até por que os membros do Governo...
além de desmantelar o Estado brasileiro e transfor- O Sr. Arlindo Chinaglia - V. EXª vem sendo
mar a Nação num condomínio da elite dominante. citado sem o seu conhecimento e sem a sua autori-
Nesse sentido, além de cumprimentá-lo, gostaria de zação.
fazer uma observação. Ao comparar a ação do Pre- O SR. MILTON TEMER - Foi muito bom V. Exª
sidente da República à ação do quero-quero, há lembrar desses fatos.
uma diferença fundamental, com a qual V. Ex" have- Em termos oficiais, quero desmentir isso e dei-
rá de concordar. Ela está nos objetivos. A do quero- xar claro que a nossa posição não é de intolerância,
quero é a ação nobre de quem arrisca a própria vida mas é muito clara. Não fazemos concessão quanto
em defesa de valores, de projetos, de sua própria fa- à proposta que o Relator encaminha com a anuência
mília ao proteger seu ninho. A atuação do Governo do Presidente da República. Essa proposta, como V.
não tem a nobreza do quero-quero, mas a avidez do EX- lembrou bem, até maltrata o quero-quero, um
abutre, da ave de rapina, porque usa dos meios de pássaro generoso na sua intenção, o que não tem
comunicação de massa para apresentar o debate nada a ver com a proposta do Governo.
com viés ideológico, no sentido de que o Estado bra- É claro que não somos intolerantes em relação
sileiro é antidemocrático e, portanto, tem de ser aba- à negociação, desde que o Governo aceite restabe-
tido em nome do deus governamental que é o mer- lecer o critério da estabilidade e do concurso público



Gostaria de fazer esse registro, em primeiro lu
gar, pelo nosso repúdio a essa determinação do
Banco Central. Em segundo lugar, devo dizer a V.
Ex.!! que estamos iniciando uma mobilização no sen
tido de que os Parlamentares do Sul do País pos
sam rever essa posição dos Srs. Secretários de Fa
zenda dos três Estados. Portanto, queremos a conti
nuação do BRDES, que somente no ano de 1996,
em Santa Catarina, aplicou 1 milhão de reais por dia.
Este banco não pode, efetivamente, vir a ser extinto.

O SR. WELSON GASPARINI- Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Tem V.
Ex.li a palavra.

O SR. WELSON GASPARINI (PSDB-SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Srs. Deputados, gostaria de anunciar, principalmente
aos Deputados que integram a bancada municipalis
ta nesta Casa, que o Diário Oficial da União está
publicando hoje a medida provisória, assinada pelo
Presidente Fernando Henrique Cardoso, que possi
bilita o parcelamento dos débitos das Prefeituras
como INSS.

Depois de quarenta dias de negociação, em
nome do Grupo Parlamentar Municipalista e da As
sociação Brasileira de Municípios, conseguimos
esse resultado, que é excepcional para as Prefeitu
ras Municipais e muito bom também para o INSS. As
Prefeituras poderão resgatar os seus débitos em 240
meses, praticamente vinte anos, numa classificação
que vai beneficiar os Municípios mais pobres deste
País, com um comprometimento mínimo de 3% so
bre a parcela do Fundo de Participação dos Municí
pios. Os Municípios pobres comprometerão até 6% e
os demais Municípios 9% da parcela do Fundo de
Participação dos Municípios.

Queremos, de público, agradecer ao Presiden
te Fernando Henrique Cardoso, que foi sensível a

Durante o discurso do Sr. Milton Te
mer, assumem sucessivamente a Presidên
cia os Srs. Vicente Cascíone, § 2Q do art. 18
do Regimento Interno; e José Maurício, 1Q

Suplente de Secretário.

O SR. MÁRIO CAVALLAZZI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Tem V.
Ex.ª a palavra.

O SR. MÁRIO CAVALLAZZI (PPB-SC. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Srs. Deputados, aproveito esta oportunidade para fa-
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e acabe com essa perversidade do pagamento pro- zer um registro que entendo ser extremamente im-
porcional para funcionário posto em disponibilidade. portante.
Enfim, deixe de tratar, como está na essência de sua Na segunda-feira passada, os três Secretários
melltiagem, o funcionário público como réu e passe da Fazenda dos Estados do Sul se reuniram com o
a tratá-lo como vítima, respeitando uma concepção Banco Central. Nesta reunião, o Banco Central, mais
do Estado que tenha no seu eixo a possibilidade do uma vez, solicitou que terminasse, no âmbito dos
controle social permanente. Nesse caso, evidente- Estados, a atual dualidade - essa é a palavra que o
mente, estaremos abertos a qualquer discussão e Banco Central expressa - que existe entre os ban-
negociação. Mas para isso é fundamental que não cos regionais e os bancos de desenvolvimento. Pa-
se atropele essa reforma, votando-a na correria, rece-me que houve, nesta reunião, um acerto no
como se não houvesse uma concepção de Estado sentido de se extinguir o BRDES, Banco Regional
para ser analisada de maneira muito mais séria. de Desenvolvimento do Extremo Sul, que vem pres-

Terminaria minha intervenção chamando a tando serviços excelentes à economia do meu Esta-
atenção de todos para o último ponto que não posso do.
deixar de citar. Todo esse arcabouço de conjuntura
nos traz uma nova realidade - eu pediria mais um
minuto ao Presidente para encerrar meu pronuncia
mento -, que é a questão da instalação de um novo
tipo de autoritarismo neste País.

O Presidente da República estabelece catego
rias, discrimina e ofende a Oposição e trata com
desprezo todo Aquele que não concorda com as
suas idéias. Lembro-me bem do grotesco episódio
da Itália, em que S. Ex.li teve uma reação semelhan
te à dos generais autoritários, referindo-se, de forma
petulante e desrespeitosa, aos intelectuais italianos,
que, interessados na realidade brasileira, pediam
uma solução para o Movimento dos Sem-Terra.

Este Presidente é subserviente aos poderosos
do sistema financeiro; é o mesmo Presidente que
vetou a anistia que este Congresso deu aos petrolei
ros, que enfrentaram essa nova ordem numa das
mais dignas, bonitas e corajosas batalhas que este
período autoritário conheceu. S. Ex.!! vetou a anistia,
desrespeitou o Congresso e se firmou com um novo
tipo de autoritarismo, um autoritarismo consentido,
empurrado por esta aliança espúria do grande capi
tal, da grande mídia estatal e da grande burocracia.
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essa reivindicação dos Municípios brasileiros. Isso motivos congênitos, éticos, morais e cristãos para se
vai ser muito bom para as administrações munici- investir como parte nesse assunto de elevada impor-
pais, que poderão equacionar os seus orçamentos e, tância para toda a sociedade, especialmente a brasi-
com isso, dar uma valiosa contribuição ao processo leira.
de desenvolvimento nacional. Muitos dos que se intitulam propugnadores da

Em nome da bancada municipalista desta bandeira pró-legalização do aborto em nosso país
Casa e também da Associação Brasileira de Municí- nada mais são do que ativistas ligados a grupos in-
pios, deixo os nossos agradecimentos ao Presidente temacionais e em sua maioria liderados por ateus ou
da República. materialistas.

Finalmente, registro a presença nesta Casa de Considerando todos estes dados, ainda exis-
uma delegação de Santa Rosa de Viterbo, acompa- tem ativistas que, não conformados com a quebra da
nhada do Prefeito Municipal e de diversos Vereado- espinha dorsal dos seus ideais, continuam teimosa-
res, que veio a Brasília buscar importantes melhora- mente a insuflar outros flancos, e o alvo predileto de
mentos para aquela cidade. tais ativistas se volta agora para a legalização do

O SR. JOVAIR ARANTES - Sr. Presidente, aborto, como se isto fosse mais uma meta para an-
peço a palavra pela ordem. gariar votos e difundir determinadas ideologias, o

O SR. PRESIDENTE (José Maurício) _ Tem que na verdade não é. Trata-se, sim, de expor a mu-

V E !! I Iher a um alto risco de vida, com seqüelas bastante. x. apa avra.
O SR. JOVAIR ARANTES (PSDB _ GO. Pela acentuadas e graves para toda a sua existência.

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Entendo que a legislação que trata do caso em
srªs e Srs. Deputados, esta é a décima ou a décima apreciação é atual e eficaz em todas as modalidadeS
segunda vez que ocupo esta tribuna reivindicando previstas no Código Penal, nos artigos 124, 125, 126,
que o DNER, através da Diretoria de Operações, 127 e 128 e seus incisos, e não como preconizam deter-
melhore as estradas do Estado de Goiás. minados líderes de partidos de esquerda, principalmente

Na última semana choveu intensamente no os ateus, que afirmam ser a lei em vigor incorreta e ultra-
nosso Estado, e as BR, por onde passam milhares passada Não apenas determinadas mulheres, mas ou-

tras tantas ativistas também estão incorrendo no mesmo
de veículos, estão praticamente sem condições de
tráfego. erro quando assim se pronunciam, e o pior, induzem

muitas incautas mulheres a se exporem a tal perigo.
Apelamos para o Governo no sentido de que real-

mente determine a recuperação imediata da Rodovia Assim corro o Brasil vive o medo da pena de morte,
visto que se esta for consumada muitas pessoas poderão

BR-153, principalmente nos trechos lturnbiara-Goiânia e ser condenadas por motivos políticos, haja vista a fragilida-
Anápolis-Porangatu, totalmente intransitáveis. de da lei, a mesma coisa poderá acontecer com o aborto

O DNER, até o momento, não fez absoluta- indiscriminado em mulheres de regiões pobres, corro é o
mente nada para recuperar as estradas e a ponte caso do Centro-Oeste, do Norte e especialmente do Nor-
sobre o Rio das Almas, no Estado de Goiás. deste. A consumação do aborto e o uso da mulher como

Gostaria que V. Ex.!! autorizasse a publicação do cobaia poderia nos levar a um crime duplo, porque estaría-
meu pronunciamento no programa A Voz do Brasil. mos evitando o nascimento de um ser e causando lesões

Era o que tinha a dizer. graves à integridade física e mental da mulher.
O SR. COSTA FERREIRA - Sr. Presidente, É impossível concordar com os que defendem

peço a palavra pela ordem. a legalização do aborto, porque geralmente quem
O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Tem V. concorda com este ponto de vista muitas vezes não

Ex.!! a palavra. demonstra a mínima preocupação com a saúde da
O SR. COSTA FERREIRA (PFL - MA. Pela or- mulher, que neste episódio é a mais sacrificada.

demo Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden- Eu discordo e às vezes até me irrito com mu-
te, srªs e Srs. Deputados, quero levantar um proble- Iheres, muitas delas estéreis, que se dizem defenso-
ma hoje bastante comentado e até muito discutido ras da legalização do aborto. Tudo bem, elas nunca
por determinados segmentos da nossa sociedade. irão passar por uma gravidez, têm razão. Os homos-
Trata-se da legalização do aborto. Como é um as- sexuais, pior ainda: são concorrentes das mulheres,
sunto que, a princípio, pertence às mulheres, bom e quanto mais óbitos destas melhor.
seria se assim pudesse continuar. Todavia, é até ir- Creio que este é mais um caso a ser decidido
real esta premissa, haja vista ter o homem também por um plebiscito nacional, visto se tratar de atenta-
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do à saúde e à vida - no primeiro caso envolvendo Ontem o Presidente da República mentiu, e a
as mulheres; no segundo, o massacre, a morte do imprensa embarcou em uma canoa furada. Mentiu
nascituro. No meu entender, os defensores de tal quando disse que demitirá caso a reforma adminis-
aberração têm de ser punidos com o "não· de toda a trativa não seja aprovada. S. Ex.!! vai demitir é com a
população, em defesa da saúde e da vida, contra o aprovação da reforma administrativa. S. Ex.ª usou
sofrimento e a morte da mulher e da criança. de má-fé para colocar manchete nos jomais.

A lei que temos deve ser preservada a todo cus- Diz o inciso IV:
to, pois é dotada de inteligência jurídica e não deve ser ·Se as medidas adotadas, com base no pará-
alterada para satisfazer a fome dos que se alimentam grafo anterior, não forem suficientes para assegurar
com a angústia e o sofrimento dos seus semelhantes. o cumprimento da determinação da lei complemen-
Tudo isto é falta de temor a Deus e amor ao próximo. tar, o servidor estável poderá perder o cargo, desde

O SR. CHICO VIGILANTE - Sr. Presidente, que ato normativo motivado, de cada um dos Pode-
peço a palavra pela ordem. res, especifique a atividade funcional, o órgão ou a

O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Tem V. unidade administrativa objeto da redução de pes-
Ex.li a palavra soaI. O servidor que perder o cargo na forma do pa-

O SR. CHICO VIGILANTE (Bloco/PT - DF. rágrafo anterior fará jus à indenização oorresponden-
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden- te a um ano de serviço.·
te, Srlls e Srs. Deputados, afirmo neste momento Sr. Presidente, esta é a reforma administrativa.
que a maioria dos Deputados que dão sustentação É isto que está proposto pelo Deputado Moreira
ao Govemo nesta Casa não leu o substitutivo elabo- Franco: demissão pura e simples sem ouvir o Con-
rado pelo Deputado Moreira Franco. Afirmo também gresso Nacional. Qualquer burocrata, de qualquer
que boa parte da imprensa brasileira que escreveu Poder, poderá elaborar a relação de demissões que
hoje a respeito da ameaça do Presidente da Repú- serão automáticas. É isso que esta Casa vai aprovar
blica, dizendo que. demitirá servidores se a reforma se não retirarmos esse artigo do projeto da reforma
administrativa não for aprovada, também não o leu. administrativa.

O que diz o art. 169? É bom que fique claro: o objetivo dessa refor-
·A despesa com pessoal ativo e inativo da ma é única e exclusivamente demitir servidores.

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Muni- Essa reforma administrativa - repito - serve apenas
cípios não poderá exceder os limites estabelecidos para demitir servidores.
em lei complementar.· Portanto, o Presidente da República mentiu, e

A lei complementar já existe. É a Lei Rita Ca- quando um Presidente falta à verdade tem de ser
mata, aprovada nesta Casa, que fixa em 60% da ar- enquadrado em crime de responsabilidade. Os De-
recadação. E diz mais: putados da base do Governo precisam ler o substitu-

"Decorrido o prazo estabelecido na lei comple- tivo do Deputado Moreira Franco. Verificar que, ao
mentar, referido no caput, para adoção dos parâme- votar, estarão autorizando qualquer burocrata a de-
tros ali previstos, serão imediatamente suspensos mitir, mandar o servidor para a rua sem qualquer
todos os repasses de verbas federais ou estaduais possibilidade de arrumar outro emprego. E a impren-
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios sa, que seguiu o Sr. Fernando Henrique, que mentiu
que não observarem o referido limite." para os jornais, deve retificar a notícia e publicar que

Está dizendo o seguinte, Sr. Presidente: quem as demissões ocorrerão em virtude da aprovação da
não cumprir o limite será proibido de receber qual- reforma administrativa, e não da sua não-aprovação.
quer repasse, inclusive o Fundo Constitucional dos Solicito a todos os Deputados que leiam o refe-
Municípios. Inviabiliza o funcionamento da máquina rido projeto. Ficará claro que, ao aprová-lo, estarão
administrativa dos Estados e Municípios. Determina emperrando os Estados e os Municípios e demitindo
a demissão arbitrária, sim. E isto tem de ser dito os servidores. Quem disser que não é isto estará
nesta Casa para que os Deputados tenham clareza mentindo. Desafio quem quer que seja deste Plená-
de que estão votando pela demissão dos servidores. rio a provar que não é isto o que está escrito. Que a
E mais: base do Governo diga que não é isto. Eles serão

"Redução de pelo menos 20% das despesas mentirosos se o disserem.
com cargo em comissão e funções de confiança O SR. MARCONI PERILLO - Peço a palavra
existentes em cada Poder." pela ordem, Sr. Presidente.
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o SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Tem a
palavra o nobre Deputado Marconi Perillo.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em
primeiro lugar, gostaria de me desculpar diante de V.
Ex.ª pela forma como me expressei anteriormente.

Também gostaria de dizer ao Deputado Chico
Vigilante que nesta Casa tenho procurado elevar o
nível das discussões, respeitando especialmente to
dos os pontos de vista defendidos pelo Partido dos
Trabalhadores. O Deputado Chico Vigilante, portan
to, tem todo o direito de expor seu pensamento com
relação à reforma administrativa, à reforma agrária,
à reforma previdenciária, enfim, com relação a todos
os temas em pauta no Congresso Nacional.

Também tenho, como representante da banca
da do PSDB, o direito de contestá-lo. Este, aliás, é
um direito assegurado pela Constituição, pela demo
cracia e pelo Regimento Interno da Casa.

Não é verdade, Sr. Presidente, que esta refor
ma administrativa ou esta reforma do Estado tenha
como objetivo apenas demitir servidores públicos.
Não é verdade. A verdade é que já existe uma lei
aprovada no Congresso Nacional, a Lei Rita Cama
ta, que estabelece o máximo de gastos do Poder
Público com pessoal. Esta lei precisa e vai ser cum
prida à risca. Estamos definindo critérios absoluta
mente objetivos para toda uma conduta que deve
ser feita com relação à administração do Estado.

Estamos discutindo e definiremos hoje uma po
lítica relativa ao teto dos salários pagos a todos os
funcionários dos três Poderes, incluindo os Parla
mentares e Magistrados, relativa à questão do servi
dor público e às estatais. Enfim, a reforma adminis
trativa tem objetivos nobres, e o Governo Fernando
Henrique Cardoso teve a coragem de enviar ao Con
gresso Nacional uma proposta de reforma adminis
trativa corajosa, que tem corno objetivo resolver
essa questão que há muito tempo está pendente no
Brasil.

Era o que tinha a dizer.

O SR. ARLINDO VARGAS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - A Mesa
concede a palavra ao orador inscrito.

Deputado Chico Vigilante, o Deputado Marconi
Perillo teve o mesmo tratamento que teve V. Ex.ª, e,
da mesma forma, concedo, por um minuto, a palavra
ao Deputado Arlindo Vargas.

O SR. ARLINDO VARGAS (PTB - RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,

srªs e Srs. Deputados, registramos a realização, em
Brasília, do 11 Congresso Brasileiro de Municípios e
cumprimentamos todos os Srs. Prefeitos que dele
participam, nas pessoas do prefeito da minha cida
de, São Gabriel, Rossano Dotto Gonçalves, e do
prefeito de Canoas, ex-Deputado que honrou esta
Casa e está presente, o nosso querido Hugo Lagra
nha. Parabéns a todos os Prefeitos pelo trabalho,
pelo incentivo que dão aos homens públicos, que
rendo fazer com que todos eles participem da vida
política, aprendam o que é administrar um Município
e saibam que a coisa pública é, sem dúvida alguma,
o que existe de mais importante.

Nós, do Partido Trabalhista Brasileiro, sauda
mos todos os Prefeitos, lembrando que suas comu
nidades ganham muito com a participação de todos
eles neste Congresso, que tem dignificado e honra
do a posição dos Municípios do Rio Grande do Sul.
Nós, que somos municipalistas, sabemos e temos
consciência de que as células maiores e mais impor
tantes desta nação são os Municípios.

Era o que tinha a dizer.

O SR. CHICO VIGILANTE - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Tem V.
Ex.ª a palavra.

O SR. CHICO VIGILANTE (Bloco/PT - DF.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, dizem os
§§ 2º e 3º do art. 82 do Regimento Interno:

"Art. 82 .
§ 2º Havendo matéria a ser votada e

número legal para deliberar, proceder-se-á
imediatamente à votação, interrompendo-se
o orador que estiver na tribuna.

§ 3º Não havendo matéria a ser vota
da, ou se inexistir quorum para votação ou,
ainda, se sobrevier a falta de quorum du
rante a Ordem do Dia, o Presidente anuncia
rá o debate das matérias em discussão."

Portanto, peço a V. Ex.ª que, como existe ma
téria a ser votada em plenário, coloque-a imediata
mente em debate.

O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Assiste
razão ao eminente Deputado Chico Vigilante. Entre
mentes, S. Ex.ª sabe da posição da Mesa, que pede
compreensão apenas para assegurar a palavra ao
Deputado Arlindo Chinaglia, anteriormente inscrito.
Ato contínuo, a Mesa atenderá à reclamação.

O SR. CHICO VIGILANTE - Sr. Presidente,
estou de acordo.



o Sr. José Maurício, 1Q Suplente de
Secretário, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Michel Temer, Presi
dente.

o SR. SÉRGIO AROUCA - Sr. Presidente,
peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex.ª a palavra.
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O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Pela dá poder para as oligarquias, tira a possibilidade de
ordem, tem a palavra o nobre Deputado Arlindo Chi- os cidadãos disputarem de igual para igu~1 a chega-
naglia. da ao cargo público. Não é por acaso que, no Brasil,

O SR. ARLINDO CHINAGLlA (Bloco/PT - SP. se somarmos todos os fiscais da Receita Federal, do
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden- INSS, enfim, aqueles que podem arrecadar para o
te, Sras. e Srs. Deputados, hoje vivemos um mo- Estado, não dá sequer o número de fiscais que al-
menta que talvez o grande povo brasileiro não tenha guns países têm para controlar as suas fronteiras. A
tido condições de acompanhar em toda a sua dimen- Alemanha tem cerca de 200 mil fiscais para controlar
são, até porque conceitos de Estado, valores demo- fronteiras; no Brasil, se juntarmos todos os fiscais,
cráticos e controle pela sociedade dos Poderes talvez não tenhamos sequer 3 mil fazendo trabalho
constituídos não fazem parte do cotidiano da popula- de campo.
ção brasileira, pois essa população está consumida Sr. Presidente, nós do PT, bem como o Bloco,
na luta contra o desemprego e a falta de vagas em nunca deixamos de considerar a possibilidade de
hospitais públicos e na busca de uma escola pública uma negociação séria no sentido de defender valo-
de r:jualidade para seus filhos. res e princípios. Então, estamos aqui para lamentar,

Estamos nos referindo a esta proposta de re- e mais do que lamentar, para denunciar que o Go-
forma administrativa apresentada pelo Governo Fe- verno anuncia a possibilidade de uma negociação no
dera\. Ao longo de semanas e meses de debates, o dia da votação. Não é uma atitude séria. Lamenta-
Governo não foi permeável a nenhuma ponderação, mos e queremos chamar à reflexão os Deputados
nem da Oposição, a qual compomos, tampouco de da base governista, porque S. Ex.ªs sabem que a
setores da sociedade organizada, como o próprio discussão foi desviada para o teto e até para o sub-
Judiciário, e menos ainda do que era e continua sen- teto. Nós, do PT, inclusive defendemos teto inferior
do a preocupação dos que foram transformados em ao proposto pelo Governo Federal à época da refor-
vilões, por parte do Governo, que são os honrados ma da Previdência e o mantivemos.
funcionários públicos brasileiros. Quando o Presidente diz defender o teto e põe

O Governo apresenta uma proposta que, na o Ministro Bresser Pereira para negociar com a base
prática, liqüida com a possibilidade da construção de governista, significa que S. Ex.ª não está falando sé-
um serviço público de qualidade. Ao avaliar o serviço rio. Seria contra-senso um imperador como Fernan-
público, ao colocar na mão de um chefete qualquer a do Henrique Cardoso se deixar ser desautorizado
possibilidade de demissão de um funcionário - que por um subordinado seu. S. Ex.ª está dando de-
muitas vezes vai querer denunciar o uso da máquina monstrações, por meio de medidas provisórias, que
pública em benefício daqueles que são detentores é sedento de poder. Portanto, é incompatível imagi-
do poder no momento -, ao fazer com que o Poder nar que o Presidente defende uma proposta enquan-
Executivo tenha condições de demitir, sem nenhum to um Ministro subordinado defende outra.
crédito objetivo, um pai de família, o Governo está Queremos que os Deputados governistas,
pretendendo também transformar o Poder Público cumprindo seus compromissos partidários, busquem
em propriedade particular de grupos. honrar também a aspiração da sociedade - um Esta-

Portanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa- do democrático, apartidarizado, que tenha o controle
dos, gostaríamos que este debate estivesse na so- social, um Estado que tenha o tamanho exato das
ciedade, tratando de valores e princípios, e não no necessidades do povo brasileiro, e não tamanho mí-
discurso abstrato de que a máquina pública está em- nimo para atender aos interesses do grande empre-
perrada. Muitas vezes realmente está, até porque o sariado nacionai e internacional.
Estado brasileiro já foi há muito privatizado, até por
que o Estado brasileiro tem servido de palco de ne
gociatas, onde os mesmos que detêm o poder políti
co e o poder econômico indicam os chefes e não
dão oportunidades àqueles que, através de concur
sos públicos, almejam, aspiram e merecem ocupar
cargos de chefia.

Enquanto o Govemo faz um discurso dizendo
que quer moralizar, na verdade, busca praticar uma re
forma administrativa que não moderniza, ao contrário,
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O SR. SÉRGIO AROUCA (PPS - RJ. Pela or- no, apresento uma reclamação. No dia 10 de setem-
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a po- bro de 1996, apresentei a esta Casa dois requeri-
pulação brasileira assistiu atônita e perplexa às ima- mentos de informações, aos Ministros da Justiça e
gens que a Rege Globo exibiu sobre a violência da das Relações Exteriores, acerca da suposta instala-
Polícia Militar em São Paulo. Não podemos conside- ção no Brasil de escritório do Federal Bureau of ln-
rar que aquelas imagens sejam fatos isolados. To- vesgigation - FBI, o conhecido organismo policial
dos os grandes massacres acontecidos neste País dos Estados Unidos.
nos últimos anos tiveram a participação de policiais Após atraso devidamente cobrado, recebi có-
militares. pias de ofícios dos Ministros Nelson Jobim e Luiz

No Rio de Janeiro, foi seqüestrado, assassina- Felipe Lampréia. O ofício do Ministro Jobim, de 14
do e desaparecido pelo esquadrão anti-seqüestro de novembro de 1996, dizia ser a informação pedida
um funcionário da Fundação Osvaldo Cruz. Em Ca- da responsabilidade do Ministério das Relações Ex-
rajás, também foi a Polícia Militar. Agora, em São teriores; o ofício do Ministro Lampréia informava ser
Paulo, novamente é a Polícia Militar. É como se tudo a mesma da responsabilidade do Ministério da Justi-
isso não representasse absolutamente nada. Fica- ça. Reclamação por mim feita à Mesa da Câmara,
mos indignados, sentimo-nos ameaçados, mas, da- naquela oportunidade, até hoje está sem resposta.
qui a pouco, é como se nada houvesse acontecido. Causou-me espanto ver, nesta semana, publi-

Qual a responsabilidade que esta Casa tem cada na pág. 41 da revista IstoÉ, reportagem intitu-
para continuar assistindo inerte ao fato de que existe lada "Os rapazes vêm aí", informando que o Gover-
poder militar armado, pago pelo povo para defendê- no já aprovou a instalação do escritório do FBI no
lo e utilizado contra esse mesmo povo? Como pode- Rio de Janeiro. Mais espantoso ainda foi verificar
mos continuar convivendo com um poder armado que entre os entrevistados pela citada revista estava
que ataca a população na mais absoluta impunida- o Secretário Executivo do Ministro da Justiça, Sr.
de? Milton Seligman, para quem "a presença de um es-

Sr. Presidente, acredito que esta Casa não critório do FBI no Brasil é uma boa notícia".
pode continuar assistindo a isso como se fosse sim- Diante do exposto e levando-se em conta que
pies fato de rotina. A Presidência e o Plenário desta a omissão de informações por parte dos dois Minis-
Casa têm de se reunir e tomar todas as medidas ne- térios procurados, além de significar afronta ao Po-
cessárias para que o Brasil não continue vivendo der Legislativo, constitui crime tipificado na Constitui-
essa vergonha. Esses abusos dão nojo ao povo bra- ção brasileira, requeiro à Mesa criterioso exame das
sileiro. providências legais cabíveis, porque, pela Constitui-

Portanto, Sr. Presidente, venho nesta tarde so- ção, isso pode significar a abertura de processo de
licitar a V. Ex.ª, Presidente desta Casa, que convo- crime de responsabilidade contra os Srs. Ministros
que o Colégio de Líderes para que todas as medidas Nelson Jobim e Luiz Lampréia.
necessárias sejam tomadas e não se repita o ocorri- Requeiro, ainda, a V. Ex.ª seja reiterada a ca-

da. brança das respostas devidas às questões formuladas
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sr. Lí- aos Ministérios da Justiça e das Relações Exteriores

der Sérgio Arouca, ainda ontem tive aqui a oportuni- sobre se procedem as notícias de instalação de um es-
dade de manifestar-me sobre o vergonhoso aconte- critório do FBI no Brasil e, em caso afirmativo, quais as
cimento em São Paulo e expressei em meu nome e justificativas para se levar o Brasil a ser o segundo
em nome da Presidência da Câmara o desagravo País da América Latina a admitir a presença em seu
desta Casa ao que ali havia ocorrido. Quero dizer a território da polícia intema norte-americana.
V. Ex.ª que reuniremos o colégio de Líderes para de- Nesses termos, solicito a V. Ex.ª que defira a
liberar quando e de que forma a Câmara dos Depu-

reclamação.tados poderá manifestar-se sobre o assunto.
O SR. HAROLDO LIMA - Sr. Presidente, peço O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Acolho

a palavra pela ordem. a reclamação de V. Ex.ª A Mesa a examinará e dará
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Tem V. breve e pronta resposta a V. Ex.ª

Ex.ª a palavra. O SR. ARTHUR VIRGíLIO - Sr. Presidente,
O SR. HAROLDO LIMA (Bloco/PCdoB - BA. peço a palavra pela ordem.

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
te, com base no § 3º do art. 96 do Regimento Inter- Ex.ª a palavra.
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o SR. ARTHUR VIRGíLIO (PSDB - AM. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
Líder do PPS, o nobre Deputado Sérgio Arouca,
abordou com muita consciência a violência policial.
Nesta Casa e no Senado Federal surge um movi
mento irresistível para que se constitua uma CPMI
com o fim de averiguar fatos como violência e cor
rupção policiais, envolvimento de autoridades com
corrupção e violência e, inclusive, esse vergonhoso
fato que está acontecendo no Norte do País e, com
muita ênfase, no meu Estado, a prostituição infantil.

Em São Paulo, algo de muito grave aconteceu
no Govemo Mário Covas, mas não há um só brasi
leiro que, em sã consciência, possa pensar que exis
ta conivência de S. Ex.ª com aquele malfeito, com
aquela tragédia. Dou-lhe dois dados, Sr. Presidente:
se, por qualquer razão, o policial comete um delito,
ele é desligado do serviço por seis meses, e o Esta
do passa a lhe prestar assistência psicológica duran
te esse período de 180 dias. O único Estado brasilei
ro em que há seguro de vida para o policial é São
Paulo. O Governador Mário Covas está tentando
reeducar uma polícia que, infelizmente, ainda é vi
ciada, ainda tem os cacoetes da ditadura militar.

Outro assunto, Sr. Presidente.

Contristado com o falecimento, mas muito or
gulhoso em poder fazer esse pedido, solicito a V.
Ex.ª submeter ao Plenário da Casa requerimento
para a realização de sessão especial destinada a
homenagear esse grande brasileiro e advogado que
foi Evaristo de Moraes Filho, um democrata obstina
do, homem público de escol, sério como poucos o
foram neste País, alguém de quem se podia até dis
cordar, mas alguém por quem é impossível não se
ter uma ponta - e, no meu caso, uma ponta enorme
- de admiração.

Quando Evaristo de Moraes Filho morreu, o Di
reito ficou bastante triste. Eu, como seu amigo e ad
mirador, fiz com ele uma viagem memorável ao Uru
guai, no tempo da ditadura naquele País. Fomos lá
averiguar a situação de presos políticos numa prisão
que, por enorme e triste paradoxo, chamava-se "La
Libertá".

Logo, Sr. Presidente, sinto-me profundamente
amargurado com a morte e orgulhoso por poder ima
ginar que esta Casa saberá prestar a esse grande
jurista o tributo que S. Sª merece, tributo este mere
cido também por todos os brasileiros de bem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Deputa
do Arthur Virgílio, peço a V. Ex.ª que encaminhe à
Mesa requerimento para a realização de sessão so-

Iene destinada a homenagear Evaristo de Moraes Fi
lho, uma vez que esta o acolherá com todo o prazer.

VI- ORDEM DO DIA
PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DEPU

TADOS:

Roraima

Alceste Almeida - PPB; Elton Rohnelt - PFL;
Luciano Castro - PSDB; Luís Barbosa - PPB; Robé
rio Araújo - PFL; Salomão Cruz - PSDB.

Amapá

Antônio Feijão - PSDB; Eraldo Trindiade - PPB;
Fátima Pelaes - PSDB; Gervásio Oliveira - PSB; Muri
lo Pinheiro - PFL; Raquel Capiberibe - PSB; Sérgio
Barcellos - PFL; Valdenor Guedes - PPB.

Pará

Anivaldo Vale - PSDB; Antônio Brasil- Bloco 
PMDB; Asdrúbal Bentes - Bloco - PMDB; Benedito
Guimarães - PPB; Elcione Barbalho - Bloco 
PMDB; Geraldo Pastana - Bloco - PT; Gerson Pe
res - PPB; Giovanni Queiroz - Bloco - PDT; Hilário
Coimbra - PSDB; José Priante - Bloco - PMDB;
Mário Martins - Bloco - PMDB; Nícias Ribeiro 
PSOB; Paulo Rocha - Bloco - PT; Raimundo Santos
- PFL; Socorro Gomes - Bloco - PCdoB; Vic Pires
Franco - PFL.

Amazonas

Alzira Ewerton - PSDB; Arthur Virgílio - PSDB;
Cláudio Chaves - PFL; Euler Ribeiro - PFL; João
Thomé Mestrinho - Bloco - PMDB; Luiz Femando 
PSDB; Pauderney Avelino - S/P.

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; Silvernani Santos - PPB.

Acre

Carlos Airton - PPB; Célia Mendes - PFL; Chi
cão Brígido - Bloco - PMDB; João Maia - PFL; Os
mir Lima - PFL; Regina Lino - Bloco - PMDB; Zila
Bezerra - PFL.

Tocantins

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

Alberico Filho - Bloco - PMDB; Antônio Joa
quim Araújo - PFL; César Bandeira - PFL; Costa
Ferreira - PFL; Eliseu Moura - PFL; Haroldo Saboia
- Bloco - PT; Jayme Santana - PSDB.

Ceará

Aníbal Gomes - Bloco - PMDB; Antônio Balh
mann - PSDB; Antônio dos Santos - PFL; Arnon
Bezerra - PSDB; Edson Queiroz - PPB; Edson Silva
- PSDB; Firmo de Castro - PSDB; Gonzaga Mota 
Bloco - PMDB; Inácio Arruda - Bloco - PCdoB;
José Unhares - PPB; José Pimentel - Bloco - PT;
Leônidas Cristino - PSDB; Ubiratan Aguiar - PSDB.

Piauí

Ari Magalhães - PPB; B. Sá - PSDB; Ciro No
gueira - PFL; Felipe Mendes - PPB; Heráclito Fortes
- PFL; João Henrique - Bloco - PMDB; Júlio César
-PFL.

Rio Grande do Norte

Augusto Viveiros - PFL; Cipriano Correia 
PSDB; Henrique Eduardo Alves - Bloco - PMDB;
Ibere Ferreira - PFL; João Faustino - PSDB.

Paraíba

Adauto Pereira - PFL; Álvaro Gaudêncio' Neto
- PFL; Armando Abílio - Bloco - PMDB; Enivaldo
Ribeiro - PPB; Gilvan Freire - Bloco - PMDB; Ivan
dro Cunha Lima - Bloco - PMDB; José Luiz Clerot 
Bloco - PMDB.

. Pernambuco

Ademir Cunha - PFL; Antônio Geraldo - PFL;
Fernando Ferro - Bloco - PT; Fernando Lyra - PSB;
Gonzaga Patriota - PSB; Inocêncio Oliveira - PFL;
José Chaves - Bloco - PMDB; José Jorge - PFL;
José Mendonça Bezerra - PFL; Nilson Gibson - PSB.

Alagoas

Alberico Cordeiro - PTB; Augusto Farias 
PPB; Benedito de Lira - PFL; Ceci Cunha - PSDB;
Fernando Torres - PSDB; José Thomaz Nono 
PSDB.

Sergipe

Carlos Magno - PFL; José Teles - PPB.

Bahia

Alcides Modesto - Bloco - PT; Aroldo Cedraz 
PFL; Benito Gama - PFL; Cláudio Cajado - PFL;
Colbert Martins - Bloco - PMDB; Coriolano Sales 
Bloco - PDT; Domingos Leonelli - PSDB; Eujácio Si-

mões - PL; Félix Mendonça - PTB; Geddel Vieira
Uma - Bloco - PMDB; Haroldo Lima - Bloco 
PCdoB; Jaime Fernandes - PFL; Jairo Azi - PFL;
Jairo Carneiro - PFL; Jaques Wàgner - Bloco - PT;
João Almeida - Bloco - PMDB; João Carlos Bacelar
- PFL; João Leão - PSDB; Jonival Lucas - PFL;
José Carlos Aleluia - PFL; José Lourenço - PFL;
José Rocha - PFL; Leur Lomanto - PFL; Luís
Eduardo - PFL; Luiz Alberto - Bloco - PT.

Minas Gerais

Ademir Lucas - PSDB; Aécio Neves - PSDB;
Antônio do Valle - Bloco - PMDB; Aracely de Paula
- PFL; Armando Costa - Bloco - PMDB; Bonifácio
de Andrada - PPB; Carlos Melles - PFL; Danilo de
Castro - PSDB; Elias Murad - PSDB; Eliseu Resen
de - PFL; Fernando Diniz - Bloco - PMDB; Francis
co Horta - PFL; Genésio Bernardino - Bloco 
PMDB; Herculano Anghinetti - PPB; Hugo Rodri
gues da Cunha - PFL; Ibrahim Abi-Ackel - PPB; Is
rael Pinheiro - PTB; Jaime Martins - PFL; Joana
Darc - Bloco - PT; João Fassarella - Bloco - PT;
João Magalhães - Bloco - PMDB; José Rezende 
PPB; José Santana de Vasconcellos - PFL; Lael Va
rella - PFL; Leopoldo Bessone - PTB.

Espírito Santo

Adelson Salvador - Bloco - PMDB; Etevalda
Grassi de Menezes - PTB; Feu Rosa - PSDB; João
Coser - Bloco - PT.

Rio de Janeiro

Alcione Athayde - PPB; Aldir Cabral - PFL;
Alexandre Cardoso - PSB; Alexandre Santos 
PSDB; Álvaro Valle - PL; Arolde de Oliveira - PFL;
Candinho Mattos - PSDB; Carlos Alberto Campista
- PFL; Carlos Santana - Bloco - PT; Cidinha Cam
pos - Bloco - PDT; Fernando Gabeira - PV; Fernan
do Gonçalves - PTB; Fernando Lopes - Bloco 
PDT; Flavio Palmier da Veiga - PSDB; Francisco Sil
va - PPB; Itamar Serpa - PSDB; Jair Bolsonaro 
PPB; Jandira Feghali - Bloco - PCdoB; João Men
des - PPB; Jorge Wilson - PPB; José Carlos Couti
nho - PFL; José Carlos Lacerda - PSDB; José Mau
rício - Bloco - PDT; Laprovita Vieira - PPB; Lima
Netto - PFL; Lindberg Farias - Bloco - PCdoB.

São Paulo

Adhemar de Barros Filho - PPB; Alberto Gold
man - Bloco - PMDB; Aldo Rebelo - Bloco 
PCdoB; Almino Affonso - PSDB; Aloysio Nunes Fer
reira - Bloco - PMDB; Antônio Carlos Pannunzio 
PSDB; Arlindo Chinaglia - Bloco - PT; Arnaldo Faria
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de Sá - PPB; Arnaldo Madeira - PSDB; Ary Kara 
Bloco - PMDB; Ayres da Cunha - PFL; Carlos Apoli
nário - Bloco - PMDB; Carlos Nelson - Bloco 
PMDB; Celso Russornanno - PSDB; Corauci Sobri
nho - PFL; Cunha Lima - PPB; Dalila Figueiredo 
PSDB; De Velasco - Bloco - PSD; Delfim Netto 
PPB; Duilio Pisaneschi - PTB; Edinho Araújo - Blo
co - PMDB; Eduardo Jorge - Bloco - PT; Fausto Mar
tello - PPB; Fenando Zuppo - Bloco - PDT; Franco
Montora - PSDB; Hélio Bicudo - Bloco - PT; Hélio Ro
sas - Bloco - PMDB; Ivan Valente - Bloco - PT; Jair
Meneguelli - Bloco - PT; João Mellão Neto - PFL; João
Paulo - Bloco - PT; Jorge Tadeu MudaIen - PPB; José
Aníbal- PSDB; José Augusto - Bloco - PT; José Coim
bra - PTB; José de Abreu - PSDB; José Genoíno - Blo
co - PT; José Machado - Bloco - PT; José Pinotti - Bl0
co - PMDB; Koyu lha - PSDB; Lamartine Posella 
PPB; Luciano Zica - Bloco - PT; Michel Temer - Bloco
- PMDB; Wagner Salustiano - PPB.

Mato Grosso

Gilney Viana - Bloco - PT.

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - Bloco - PCdoB; Augusto
Carvalho - PPS; Benedito Domingos - PPB; Chico
Vigilante - Bloco - PT; Jofran Frejat - PPB.

Goiás

Aldo Arantes - Bloco - PCdoS; João Natal- Blo
co - PMDB; Jovair Arantes - PSDB; Lídia Quinan 
Bloco - PMDB; Zé Gomes da Rocha - Bloco - PSD.

Mato Grosso do Sul

Dilso Sperafico - Bloco - PMDB; Flávio Derzi 
PPB.

Paraná

Abelardo Lupion - PFL; Affonso Camargo 
PFL; Alexandre Ceranto - Pfl; Antônio Ueno - PFL;
Basílio Villani - PSDB; Chico da Princesa - PTB; DiI
ceu Sperafico - PPB; Djalma de Almeida César 
Bloco - PMDB; Fernando Ribas Carli - Bloco - PDT;
Flávio Arns - PSDB; Hermes Parcianello - Bloco 
PMDB; João Iensen - PPB; José Borba - PTB; José
Janene - PPB; Luciano Pizzatto - PFL.

Santa Catarina

Dejandir Dalpasquale - Bloco - PMDB; Dércio
Knop - Bloco - PDT; Edinho Bez - Bloco - PMDB;
Edison Andrino - Bloco - PMDB; Hugo Biehl- PPB;
João Pizzolatti - PPB; José Carlos Vieira - PFL.

Rio Grande do Sul

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

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A lista
de presença registra o comparecimento de 293 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)
-1-

PR)P()SfADEEM3'flt\ÀCONSTTTUIÇÃO
Nº 173-B, DE 1995

(Do Poder Executivo)
Continuação da discussão, em primei

ro turno, da Proposta de Emenda à Consti
tuição n2 173-A, de 1995, que modifica o Ca
pítulo da Administração Pública, acrescenta
normas às Disposições ConsCitucionais Ge
rais e estabelece normas de transição; ten
do pareceres: da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, pela admissibilida
de, com emendas, com declarações de voto
dos Srs. Nilson Gibson, Gérson Peres, Co
riolano Sales, Jarbas Lima, Almino Affonso,
Régis de Oliveira, Jair Siqueira, Udison Ban
deira, Marcelo 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 Ma
galhães (Relator: Sr. Prisco Viana); e da Co
missão Especial, pela aprovação, com subs
titutivo, pela aprovação parcial das emendas
apresentadas na Comissão nos 3, 6, 8, 14,
15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,31,
33,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,49,
51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59 e 60; e pela re
jeição das emendas nos 1, 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 Oli
veira, Vicente Cascione, Jair Bolsonaro,
Prisco Viana, Alexandre Cardoso, Marcelo
Déda, Maria Laura, Teima de Souza, Eurí
pedes Miranda, Matheus Schmidt e Agnelo
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Queiroz. A Deputada Elcione Barbalho apre- é efetivamente caracterizada pelos documentos que
sentou declaração de voto. O Deputado Ag- instruem a comunicação conforme a hipótese de cri-
nelo Quiroz apresentou voto em separado. me de responsabilidade, nos termos previstos o § 2º
Apresentaram, em conjunto, votos em sepa- do art. 50 da Constituição Federal.
rado, os Deputados Marcelo Déda, Maria Tão logo recebeu os dados da referida petição,
Laura e Teima de Souza, e os Deputados o Exmº Sr. Ministro Maurício Corrêa determinou sua
Matheus Schmidt e Eurípedes Miranda (Re- remessa ao Procurador-Geral da República para que
lator: Sr. Moreira Franco). analise as ações representadas. Mas até agora ne-

A SRA. SOCORRO GOMES - Sr. Presidente, nhuma ação foi adotada.
peço a palavra pela ordem. A minha questão de ordem - estive com V. EXª

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. quando assumiu a Presidência desta Casa - é
EXª a palavra. no sentido de que a Câmara dos Deputados, do

A SRA. SOCORRO GOMES (Bloco/PCdoB - ponto de vista de suas prerrogativas, cobre do
PA. em revisão da oradora.) - Sr. Presidente, em Procurador-Geral da República, Sr. Ministro Ge-
agosto do ano passado, encaminhamos documento raldo Brindeiro, a denúncia e encaminhe o pro-
ao Supremo Tribunal Federal contendo denúncia de cesso.
ocorrência de crime de responsabilidade praticado Há praticamente um ano esta Casa fez o pedi-
pelo Ministro Extraordinário de Política Fundiária. do de inforrnação,o que representa um desrespeito

Tendo sido autuada a denúncia como Petição não à pessoa dos Deputados, 'mas à instituição. Por
Nº 1.17617-DF, apresento os seguintes fatos e fun- isso, cobro, de acordo com, os termos legais, uma
damentos: posição da Câmara dos Deputados.

1 - acolhendo Requerimento de Informação n2 Essa é a minha questão de ordem.
161/96 apresentado por mim à Câmara dos Deputa- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Eu aco-
dos, na pessoa do Primeiro Secretário da Mesa da lho a manifestação de V. EXª como reclamação, e a
Câmara dos Deputados, com base nos termos do § Mesa tomará as devidas provid~ncias.

22 do art. 50 da Constituição Federal, remeteu ao O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há re-
autor do delito de responsabilidade acima indicado querimento sobre a mesa.
o Ofício n2 924/96, de 29 de maio do ano passado,
recebido no gabinete do Ministro em 30 de maio do -Senhor Presidente,
mesmo ano o qual encaminhou cópia do referido re- Requeremos a V. ExA, nos termos do
querimento de informação sobre a situação de ter- art. 101, inciso li, alínea, b item 1, do Regi-
ras desapropriadas pelo INCRA,para fjn~ de refor- 'mento Interno da Câmara dos Deputados, a
ma agrária. ' retirada da Proposta de Emenda à Constitui-

O SR. PRESIDENTE '(Michel Temer) 7" Deputa- ção n2 173-B, de 1995, da Ordem do Dia da
presente sessão. '

da, desculpe-me interrompê:la, mas qual é a ques- Sala das Sessões, 2 de abril de 1997.-
tão de ordem levantada por'v. EXª?

A SRA. SOCORRO GOMES - Sr. Presidente, Assina o Deputado Marcelo Deda, vice-Líder
estou historiando a minha questão de ordem para do Bloco Parlamentar PTIPDTIPCdoB.
abordá-Ia de forma objetiva, transparente e'precisa. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vo-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. tação o requerimento.
ExA a palavra. Os Srs. Deputados que estiverem de, acordo

A SRA. SOCORRO ,GpMES - Continuo, Sr. com a retirada permaneçam como se encontram.
Presidente: (Pausa.)

Passados trinta dias para o atendimento do pe_ REJEITADO.
dido de, informação, o Exm2 Sr. Primeiro Secretário O SR. MARCELO DéDA - Sr. Presidente,
da Câmara dos Deputados remeteu novo ofício, no peço a palavra para uma questão de ordem.
dia 10 de julho de 1996, recebido em 11 de julho O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
pelo Ministro, no qual reclamava e reiterava o mas- Ex.- a palavra.
mo pedido de informação. Transcorridos, portanto, O SR. MARCELO DéDA (BlocolPT - SE. Sem
69 dias do recebimento do pedido escrito de infor- revisão do orador.) - Sr. Presidente, com todo o res-
mação, o Ministro não o atendeu, sequer oferecendo peito que tenho por V. Ex.-, ao realizar-se a votação,
alguma justificativa para tal fato. A conduta omissiva até não digo que foi uma vontade do Plenário, mas o
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fato concreto é que a maioria dos Srs. Parlamenta- escala social. A Nação está produzindo. As importa-
res não se manifestou contra. Três ou quatro pes- ções estão acontecendo. O problema do desempre-
soas levantaram a mão. go existe e faz parte da conjuntura mundial.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - V. Ex.lI Finalizando, Sr. Presidente, não estamos dis-
poderia ter solicitado verificação de voto, Deputado. cutindo a Nação, mas o Estado brasileiro, que tem

O SR. MARCELO DÉDA - É verdade, mas eu de ser modificado, tem de ser reduzido. Temos de
confiava em V. Ex.lI dar condições às Prefeituras Municipais do nosso in-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A ava- terior e aos Estados brasileiros.
Iiação é do Presidente e pode confiar nele. O Estado de Minas Gerais hoje gasta 86% da

sua arrecadação com a folha de pessoal, com o cus-
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para teio da máquina. A arrecadação está estabilizada em

discutir a favor da matéria, concedo a palavra ao De- função do Plano Real e o crescimento da folha che- .
putado Israel Pinheiro. ga a 0,9% ao mês, em virtude do acúmulo dos anuê-

O SR. ISRAEL PINHEIRO (PTB - MG. Sem nios, biênios, qüinqüênios e centenas de privilégios
revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. De- que, ao longo dos anos, a classe política e o Estado
putados, o Estado foi organizado pela Nação com o deram a seus apaniguados.
objetivo de praticar o bem, de melhorar as condições Esta é a hora da reversão, é a hora da cons-
do povo que faz parte da Nação. ciência política, é a 'hora de darmos um basta a esse

Esses princípios foram implantados na Idade estado de coisas respondendo ·sim· à Nação brasi-
Média, quando o rei, não mais conseguindo adminis- leira. Os políticos brasileiros têm consciência da im-
trar as propriedades dos seus súditos, organizou o portância da reforma administrativa para que se pos-
Estado, começando pelas Câmaras dos Lordes e sa diminuir os pesados encargos financeiros da
dos Comuns. Enfim, surgiu o moderno Estado, com União, Estados e Municípios, a fim de direcionar
os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário. seus recursos para o que todos desejamos: educa-

o Estado então - vou repetir - foi idealizado ção, segurança, meio ambiente, aliados à liberdade
para aplicar com competência os recursos oriundos democrática. Este é o nosso apelo.
do povo através do imposto. O súdito, o proprietário O que me surpreende é que, ao tratarmos de
rural pagava o imposto e o Poder Legislativo o admi- matéria que interessa a todo o Brasil, alguns parti-
nistrava a favor do bem comum. dos ainda não captaram o sentimento de mudança

Os anos foram passando, e hoje o que esta- que existe na sociedade. Estamos votando uma re-
mos sentindo é o inverso. O Estado hoje é um peso forma administrativa que é do interesse nacional,
para a nação, para todas as nações, e também para não do partido A ou B, muito menos do Governo. É
a Nação brasileira. O Estado hoje está falido, Iiteral- de interesse nacional - repito - porque o Estado
mente falido! Todas as suas aplicações, ao longo está pesando sobre os ombros da Nação.
desses anos, tinham como objetivo aumentar, inchar ' Tenho certeza de que os Deputados, que são
a sua máquina administrativa e descuidar das suas altamente sensíveis aos tambores das ruas, votarão
funções sociais, das suas funções primordiais, que ·sim- à reforma, para que realmente possamos de-
são a educação, a saúde, o meio ambiente, a segu- monstrar à Nação que os Par1amentares são res-
rança, os Poderes Legislativo e Judiciário. ponsáveis e conscientes do seu papel histórico.

O que está acontecendo agora? A Nação bra- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Cones-
sileira acredita que o Estado, do qual somos a" parte do a palavra ao nobre Deputado José Genoíno, para
mais importante, terá responsabilidade na hora. E o discutir a matéria.
momento é agora, é o início de uma hora, porque a O SR. JOSÉ GENOíNO (BlocolPT - SP. sem
.reforma que hoje estamos votando é simplesmente o revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. De-
início da reforma do Estado. Mas isso sinaliza que o putados, estou inscrito para falar contra devido a
político do Poder Legislativo e o Estado brasileiro es- uma concessão feita pelo meu companheiro de ban-
tão interessados em melhorar as condições do nos- cada Deputado Marcelo Oéda.
so povo. Que razões me trazem à tribuna para expres-

Repito: o Estado hoje é um fardo nas costas da sar minha posição contrária ao substitutivo do Depu-
Nação brasileira. Hoje a Nação vai muito bem, a tado Moreira Franco? Em primeiro lugar, antecipo o
economia brasileira prosperando, os nossos miserá- comentário dos bastidores da Casa: hoje, com a utili-
veis estão deixando de ser miseráveis, subindo na zação do famoso jeitinho brasileiro, está sendo ·cozi-.
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nhado· um acordo a respeito de questão sensível da zação, à greve, à reunião, direito a ser respeitado
reforma administrativa. Para as elites, que têm gor- como trabalhador. Não pode ser usado como bode
dura para queimar, arranja-se a flexibilidade; para as expiatório das mazelas do Estado brasileiro. Existem
camadas inferiores, utiliza-se o rigor da lei e a seve- castas de grandes privilegiados na máquina estatal
ridade ditada pelas razões de Estado. Ou seja, estão que fazem com que prevaleçam interesses patrimo-
preparando uma proposta para burlar o teto salarial niais e corporativistas. A maneira de enfrentar esse
de 10 mil e 800 reais. problema é controle público na regra constitucional.

Nós, do PT, votamos a favor do teto quando da Que o cidadão que sustenta o Estado possa estabe-
reforma previdenciária, o qual era menor, de 8 mil e lecer critérios de fiscalização no que diz respeito à
500 reais. Achamos que a limitação é urna questão de qualidade do serviço e à eficiência dos servidores.
moralidade e da democracia, porque a moralidade pú- Teríamos que resgatar a idéia de servidor público:
blica tem a ver com os Poderes da República. Assim é ele é do público, não do político, não do grupo priva-
possível estabelecer-se urna relação com o cidadão no do. Ele é servidor da sociedade, que o sustenta.
que se refere às normas e valores democráticos. Com isto quero dizer que o substitutivo de au-

Sr. Presidente, uma verdadeira reforma admi- toria do Deputado Moreira Franco não atende a es-
nistrativa deveria basear-se em dois princípios. O ses pressupostos de uma reforma a um só tempo
Estado precisa promover cidadania, e não cumpriu democrática, promotora de cidadania, eficiente,
essa função. Promoveu privilégios, clientelismo, pa- transparente na relação com a sociedade. Podemos
trimonialismo, fazendo com que a elite chegasse ao estar fazendo uma minirreforma, caso seja consa-
poder valendo-se de nomeações. E esse projeto não grado o acordo de bastidor. Vamos conceder, se
corta, de maneira drástica, os cargos em comissão - esse acordo for fechado, um privilégio para quem re-
como ocorre em um Estado moderno. cebe acima de 10 mil e 800 reais e prejudicar o con-

A administração pública tem de ser controlada junto dos servidores públicos, que vão sofrer, na
pela sociedade. No Brasil, ela é apartada da socie- mão de Prefeitos e Governadores, a truculência e o
dade, não existe controle público. Defendemos o arbítrio dos interesses paroquiais e clientelistas.
controle público da administração, que é exercido Esta Casa pode estar perdendo a oportunidade
pelos cidadãos. Cidadania não se resume a votar de de elaborar uma grande reforma. Deveríamos nego-
quatro em quatro anos. ciar em outros termos, ter outros parâmetros, os da

Entendemos que a estabilidade é um princípio máquina administrativa democrática, transparente e
republicano, que, a um só tempo, tem de ser garanti- profissional. Não podemos deixar que ela não seja
do com as duas mãos: com uma, temos de evitar a profissional. Se garantirmos os interesses da alta bu-
acomodação na máquina administrativa - no Brasil rocracia do Estado com a flexibilização do teto, esta-
existe privilégio e acomodação; com a outra, temos remos fazendo dessa reforma administrativa uma
de impedir o arbítrio do governante, que agora, com anti-reforma. Não será resolvido o problema fiscal do
a reeleição, pode demitir ao seu bel-prazer e nomear Governo, não será beneficiada a cidadania e a de-
quem quiser. É necessário que estabeleçamos um mocracia, e o Estado não estará a serviço da socie-
princípio de mão dupla que garanta a eficiência e o dade.
direito de defesa e que, simultaneamente, impeça o Por isso, Sr. Presidente, posiciono-me contra
arbítrio do governante. esta reforma administrativa. Esperava das Lideran-

Sr. Presidente, entendemos ainda que o con- ças do Governo postura diferente na maneira de tra-
curso público tem de ser fortalecido, e não flexibiliza- tar a questão do teto salarial.
do. Há grande risco para o Estado. Hoje é uma má- Sr. Presidente, era o que tinha a dizer.
quina pesada, controlada pelo clientelismo político O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce-
através da terceirização e do contrato sem concurso. do a palavra ao Deputado Matheus SChmidt, para fa-
Podemos promover uma privatização às avessas, lar contra.
colocando o Estado a serviço de determinados inte- O SR. MATHEUS SCHMIDT (Bloco/PDT - RS.
resses monopolistas. Nesse sentido, teríamos de Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr.as e
promover a moralização dos concursos e a profissio- Srs. Deputados, estamos examinando hoje, para ini-
nalização dos servidores, tornando a máquina admi- ciar o processo de votação, a emenda constitucional
-nistrativa competente e eficiente. chamada de reforma administrativa. Na realidade,

Mas é preciso que se estabeleçam os direitos não se está fazendo no Congresso Nacional uma
do servidor público. Ele tem de ter direito à sindicali- verdadeira reforma administrativa. O que se está fa-
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zendo na realidade é uma contra-reforma, para ex- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para
tinguirem-se conquistas que os servidores públicos discutir a favor, da matéria, concedo a palavra ao
obtiveram ao longo de anos de luta. Deputado Antônio Carlos Pannunzio.

O que se procura fazer aqui é cumprir mais um O SR. ANTÔNIO CARLOS PANNUNZIO
item da implantação do modelo neoliberal, que, não (PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi-
é demais dizer, foi concebido pelo Consenso de dente, Sr.as e Srs. Parlamentares, na verdade, hoje
Washington para os países do Terceiro Mundo, no- vamos travar aqui um grande diálogo entre a moder-
tadamente os países da América latina, e vem sendo nidade e aquilo que vinha acontecendo: a máquina
adotado pelo Presidente Fernando Henrique Cardo- do Estado sobrepondo-se aos interesses da Nação
so. e da sociedade. Está erft nossas mãos decidir qual é

É preciso que se reforme o Estado, mas não o rumo que o País vai tomar. A História tem demons-
nos termos propostos pelo Governo. A proposta do trado que os países que fizeram opção pelo Estado
Governo é a de violentar o Estado, transformando-o cartorial, pesado, onipotente e onipresente acaba-
em um Estado débil e, conseqüentemente, dócil aos ram se dando mal.
apetites internacionais. Para isso, é preciso que se Não defendemos aqui - longe de nós - a pre-
faça exatamente o que o Governo propõe, ou seja, tensão de eleger o mercado coma senhor de todas
que se demita livremente, quebrando-se o princípio as situações e decisões e admitir que as coisas se
da estabilidade, para que o Executivo possa demitir resolvem naturalmente pelas leis de mercado. Nós,
quem lhe aprouver; é preciso que se estabeleçam da social-democracia, não pensamos dessa forma,
regras de admissão no serviço público, para que o não. Queremos, sim, Srs. Parlamentares, um Estado
Executivo, de igual maneira, possa não recrutar na forte, mas queremos a máquina do Estado compatr-
sociedade os mais capacitados para bem exercer o vel com o seu interesse maior, que é o de servir à
serviço público, mas sim os apaniguados e afilha- sociedade brasileira. Quando essa máquina se so-
dos, notadamente dos Ministros políticos do Gover- brepõe aos interesses daqueles que em tese devem
no. ser atendidos pelo Estado, este é o sinal mais claro

Demitir e admitir quem o Governo quiser! Isso de que algumas coisa está errada e precisa ser mo-
vai levar à quebra de todo o sistema administrativo dificada.
brasileiro e violentar as carreiras, a estrutura funcio- O que se propõe hoje, longe de ser antiderno-
nal do Estado. crático, na verdade é o exercício pleno da democra-

Como disse, é muito importante para o Gover- cia. Vejamos: fala-se em quebra da estabilidade, e
no que isso aconteça porque, no neoliberalismo que realmente ela poderá acontecer, mas não da forma
se procura implantar, é preciso que o Estado saia da discricionária, em que o Chefe do Poder Executivo
frente e não atrapalhe os apetites dos grandes gru- decida quem possa ser demitido ou não. Na verda-
pos financeiros e econômicos. É preciso que o Esta- de, está-se colocando regras na Constituição que
do seja dócil e não se contraponha aos apetites eco- vão definir sob que condições pode ocorrer a quebra
nômicos e financeiros. É preciso que o Estado seja da estabilidade, e assim mesmo nas funções que
fraco e não aquele Estado fortalecido, na concepção não são as típicas de Estado.
de Getúlio Vargas, quando criou o DASP, capaz de Nestas, em nenhum momento o substitutivo do
resistir às investidas de quem quiser contrariar os in- Relator fala em quebra da estabilidade.
teresses nacionais. Muitos dos Srs. Deputados já foram Governa-

Por isso, Sr. Presidente, é que somos contra dores ou Prefeitos e sabem da situação de inchaço
esta proposta de emenda constitucional. Nós não em que se encontra a administração pública de ma-
queremos esse tipo de Estado. Nós queremos um neira geral. Aliás, diga-se de passagem, esse incha-
Estado forte, capaz de conduzir o Brasil pelos cami- ço não existe na máquina Federal.
nhos do Terceiro Milênio e transformar nosso País É necessário, sim, que a sociedade tenha me-
em uma nação autônoma, sustentada num projeto ti- canismos para corrigir tal situação. A razão maior de
picamente brasileiro que se insira no contexto inter- ser da existência dessa máquina é a sociedade. Isso
nacional, mas à nossa moda, preservando os direi- só pode ser corrigido se tivermos mecanismos de
tos do povo brasileiro, a nossa economia, a cidada- correção das distorções que, historicamente, foram
nia. acontecendo, sucedendo-se, somando-se umas às

outras e causando a situação que temos hoje. Só
para citar um exemplo, determinado Município da
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Bahia, com 10 mil habitantes, tinha 3 mil e 500 servi- para cada mil habitantes, ao passo que no Brasil
dores públicos. A atual Prefeita foi obrigada a fazer o existem apenas 11 servidores públicos para cada mil
papel de vilã e demitir 85% do funcionalismo. habitantes, ou seja, o Brasil tem quatro vezes menos

Não se deseja isso em nenhum lugar deste servidores públicos do que a Inglaterra, após a radi-
País. É preciso bom senso. É preciso que o Estado cal e profunda refoma do Estado lá praticada.
possa estar presente, cumprindo suas funções es- Acrescentamos a essa informação, até porque
senciais nas áreas de educação, saúde, segurança não paira dúvida, que o Brasil tem o menor número
e promoção de justiça Nessas áreas é necessária a de servidores públicos proporcionalmente à sua po-
presença firme do Estado. Mas não é preciso que o pulação, se comparado com as onze maiores econo-
Estado esteja acima de tudo, do bem e do mal, com mias do mundo.
todas as garantias e às vezes até com privilégios por Portanto, desafiamos a base governista a apre-
parte do funcionalismo para simplesmente a manu- sentar aqui os números que justifiquem que a máqui-
tenção do poder - um poder feudal, inclusive - de al- na pública brasileira é que está promovendo o déficit
guns que se beneficiam dessas posições. público e os prejuízos da Nação. Mesmo porque

Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Deputados, é com esta mistificação busca esconder os prejuízos do Te-
muita tranqüilidade que nós, da social democracia souro Nacional com o Proer e com a menor inserção
brasileira, que defendemos um Estado forte, um Es- brasileira no mercado intemacional, na medida em
tado gerenciador, um Estado normatizador, apoia- que o Brasil diminui o seu valor de exportação com o
mos essa reforma administrava. Temos a convicção presente Governo.
de que ela é um passo importantíssimo para se esta- Portanto, no que diz respeito à comparação
belecer o equilíbrio definitivo que o Estado deve com outros países, estamos apresentando números.
guardar entre as suas receitas e as suas despesas Neste momento, tratemos da questão da mora-
para eliminar o déficit público e atingir o tão decanta- Iidade administrativa, quando a proposta do Relator,
do equilíbrio fiscal. Portanto, essa reforma adminis- a qual acata e amplia a concepção do Governo, pre-
trativa é essencial. vê a fragilização das normas de licitação, excluindo

Era o que tinha a dizer. desta condição empresas estatais, que não mais fi-
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce- carão submetidas ao inciso XXI do art. 37, mas sob

do a palavra ao nobre Deputado Arlindo Chinaglia, a determinação de lei específica que disporá sobre
para discutir a matéria. as regras de licitação. Ademais, a proposta do Rela-

O SR. ARLINDO CHINAGLlA (Bloco/PT - SP. tor, na verdade, permitirá que se amplie a corrupção
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero re- e a posse do dinheiro público, desrespeitando aquilo
gistrar, primeiramente, que uso da palavra neste mo- que é a máxima deste Governo, que é o próprio
mento por gentileza e cessão do companheiro de mercado eliminar a possibilidade de igualdade na
bancada Deputado Milton Temer, a quem agradeço disputa.
publicamente pela oportunidade, o que, sem dúvida Sr. Presidente, o terceiro elemento é que, ao
nenhuma, aumenta a minha responsabilidade. acatarmos a proposta do Govemo, estaremos bana-

Sr. Presidente, Sr!! e Srs. Deputados, gostaria lizando a Lei Magna deste País, até porque, em ha-
de pautar a discussão naquilo que Deputados da vendo mais de quarenta propostas de emenda cons-
base governista afirmam ser um diálogo, ainda que titucional, nem os Deputados, nem o povo brasileiro
nesta afirmação, ao mesmo tempo, se busque des- têm condições de acompanhar essa verdadeira revi-
qualificar o próprio diálogo, porque, com uma arro- são constitucional.
gância que gostaria de não detectar, apresentam-no Portanto, a reforma administrativa defendida
como o diálogo entre aqueles que almejam a moder- pelo Governo não moraliza, não moderniza e, princi-
nidade e os que defendem o atraso. palmente, não faz justiça às aspirações de um povo

Então, vamos estabelecer alguns parâmetros que luta pela democracia, que já derrubou a ditadu-
para que, de fato, senão o diálogo, pelo menos o ra, que já fez o impeachment de um Presidente e
debate nesta Casa seja feito baseado em números e que tem nos funcionários públicos representantes le-
informações precisas. gítimos. O leitor assíduo do Diário Oficial verifica a

No que diz respeito a um país capitalista de- demissão de servidores públicos. Portanto, não se
senvolvido que é a Inglaterra, queria informar aos trata de engessar o Estado.
Deputados da base governista que, após a era Mar- Por colocar os servidores públicos - parcela
garet Thatcher, lá existem 45 servidores públicos significativa do povo brasileiro - sob a ameaça de



O SR. CHICO VIGILANTE (Bloco/PT - DF.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs., De
putados, tenho ouvido bastante, neste plenário, os
representantes do Governo falarem de inchaço na
máquina pública. E quero perguntar o seguinte:
quais eram os partidos que estavam no Governo, ao
longo dos anos, em cada Município e em cada Esta
do brasileiro? Quem estava no poder? Parece-me
que a Arena ficou pelo menos uns trinta anos, ao
longo de regime militar. Depois, tivemos estados go
vernados pelo PMDB, e hoje, temos Estados gover
nados pelo PSDB. Então, de quem é a responsabili-

08534 Quinta-feira 3 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Abril de 1997

demissão, sob a suspeição de serem os responsá- Viola-se mais uma vez o princípio da separação dos
veis pelas falcatruas do Estado brasileiro, entende- Poderes, exigido pelas cláusulas pétreas.
mos que esta proposta deve ser rechaçada pelo Ple- Finalmente, trago à colação outro aspecto im-
nário para que possamos debater e, acima de tudo, portantíssimo pela capitis diminutio do Poder Le-
aprovar uma modernidade que permita um controle gislativo: a remuneração dos servidores e membros
social, que permita que, através de concurso público do Poder é estabelecida através de resoluções aqui
e da estabilidade, o povo brasileiro tenha nos servi- das duas Casas, da Câmara e do Senado. Ao Sena-
dores públicos uma garantia de atendimento das do é instituída a competência privativa para fixar Iimi-
suas necessidades e de um Estado que é o patrono tes globais para o montante da dívida consolidada.
de grandes negócios, de grandes grupos empresa- São esses aspectos que trago à colação. E quero
riais. lembrar que nesta Casa, reiteradamente, venho vo-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce- tando contra meu próprio trabalho que aqui executo.
do a palavra, para contra, ao nobre Deputado Nilson Votei favoravelmente ao dispositivo legal criado para
Gibson. descontar o Imposto de Rend~, ou seja, que fosse

O SR. NILSON GIBSON (PSDB - PE. Sem re- retirado da minha remuneração parca, pequena e
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sr.as e Srs. De- modesta, 25% a título de Imposto de Renda, pois
putados, vou ser rápido, pois apenas procurarei tra- nós - Deputados e Senadores - não o pagávamos.
zer aos nobres e ilustres Srs. Parlamentares duas Agora, pretende-se estabelecer que voltemos a le-
questões que considero importantíssimas: primeiro, gislar contra nós. Parlamentares. A última vez que
a estabilidade do servidor público e, concomitante- votei contra a minha condição, contra o meu dever e
mente, a manutenção do concurso público. contra o meu trabalho foi naquela em que passamos

Todos os 513 Srs. Parlamentares conhecem a descontar o Imposto de Renda da nossa remune-
de perto a necessidade de ser reconhecida a estabi- ração. Acho que é hora de um basta. Não podemos,
Iidade do servidor público. Faço apenas um comen- de maneira alguma, retirar essa força do Poder Le-
tário, para que cada Parlamentar fique preocupado gislativo, principalmente quando verificamos que por
com o assunto: daqui a quatro anos vamos nova- meio de edição de medidas provisórias o Governo,
mente ter eleições nas Prefeituras - 5.547 ao todo. dia a dia, vem se fortalecendo.
Vejam, Srs. Parlamentares, se ocorrer, porventura, a Chegará a um ponto em que não haverá mais
modificação política dos Municípios e os Prefeitos necessidade deste Poder Legislativo vamos fechar a
que assumirem seus cargos resolverem demitir to- Casa e entregar as chaves ao Poder Executivo, pois
dos os servidores públicos dos seus Municípios, que não vamos mais legislai. Com a edição de medidas
tragédia não teremos no País? Este é apenas um provisórias, o Poder Legislativo deixa de legislar,
exemplo de ordem prática, para que cada Parlamen- dentro das suas prerrogativas constitucionais.
tar examine a matéria. O concurso público - segun- Por esse motivo, Sr. Presidente, Sr.as e Srs.
do aprendi com o Ministro Almiro Afonso - veio após Deputados, acho que devemos votar contra a pro-
a Revolução de 1930, com a criação do DASP. Há posta administrativa encaminhada pelo Poder Exe-
realmente necessidade de o concurso público ser cutivo. Salvo melhor juízo, é o nosso entendimento.
realizado e mantido dentro da nossa estrutura admi- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem a
nistrativa. palavra o Deputado Chico Vigilante, para falar con-

Mas, agora, faço mais duas observações para tra.
que as Sr.as e os Srs. Parlamentares meditem sobre
o princípio da separação dos Poderes. A proposta
do Executivo retira de nós, Parlamentares deste Po
der Legislativo, a competência para tratar de remu
neração dos seus próprios membros, sustentando a
matéria à disciplina legal e, por via de conseqüência,
à sanção do Presidente da República - proposta que
considero inadmissível por representar a quebra do
princípio da separação dos Poderes.

Outro aspecto que ainda trago à colação: a
proposta do Executivo retira também a autorização
legislativa para a criação de subsidiárias de estatais.



Abril de 1997 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 3 08535

dade do inchaço da máquina do Estado? Quem no- Se nã.o houver Polícia de qualidade, organiza-
meou os servidores que, segundo dizem S. Ex.as da e mantida pela União, no Distrito Federal vamos
aqui, hoje, são descartáveis? Não serão responsabi- ver Deputados e Embaixadores sendo seqüestra-
lizados por isso? É uma questão de apenas, pura e dos. Diante de uma Polícia desaparelhada, ai, sim,
simplesmente, usá-los e depois jogar fora? Quem teremos de responsabilizar o Congresso nacional, se
estragou esse Estado? Não fomos nós, não foram aprovar a proposta do Deputado Moreira Franco.
os servidores. E a Constituição de 1988, que garan- Vejam também que no art. 167 se proíbe qual-
tiu a estabilidade, inclusive, de quem não tinha direi- quer tipo de repasse para pagamento de pessoal
to, não foi obra da oposição: não foi do PDT, não foi nos Estado e Municípios e no Distrito Federal quan-
do PT, não foi do PCdoB. do sabemos que a maioria dos estados estão falidos

Portanto, é preciso que as pessoas verifiquem e precisam de socorro financeiro. e ainda acrescen-
a responsabilidade de cada um. Não posso aceitar ta; se não se adequarem aos 60% propostos pela
que o presidente da República intimide o Congresso Lei Rita Camata, Estados e Municípios sequer rece-
Nacional, hoje, com manchetes e mais manchetes berão o repasse do Fundo Constitucional Portanto,
nos jornais. E, parece-me, nesse ponto, a imprensa Sr.as e Srs. Deputados, haverá demissão em massa
desinformou, em vez de informar, ao divulgar as pa- mais trabalhadores sem emprego.
lavras de S. Ex.ª, dizendo que, se não sair a reforma Essa proposta de reforma constitucional do
administrativa, vai demitir 50 mil servidores que não ponto de vista administrativa, não arruma o Estado.
têm direito à estabilidade. Isso demonstra uma irres- E visa única e exclusivamente à demissão de servi-
ponsabilidade administra-,iva. E vão demitir, sim, com dores.
a aprovação da reforma administrativa. Em um outro artigo, ainda pior, se prevê a proi-

Está clara no substitutivo do Deputado Moreira bição de o servidor público fazer greve: já não tem
Franco a proposta de demissão daqueles servidores direito a salário e não vai ter sequer o direito de se
que entraram após 1988, sem concurso público, e organizar;
que nem deveriam ter entrado. Mas vão demitir ou- É por tudo isso, Sr. Presidente, que o Bloco da
tros: vão demitir os servidores concursados. Oposição votará contra essa proposta de reforma

Esta reforma administrativa é para demitir e administrativa independente, imoral e, por que não
aterrorizar os servidores. Se não existisse garantia dizer irresponsável.
de emprego, duvido que tivéssemos tirado da Presi- Era o que tinha a dizer.
dência da República o corrupto Fernando Collor de O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem a
Melo. Os servidores só denunciaram a corrupção e palavra, para falar contra, o Deputado Miguel Ros-
ajudaram esta Casa a fazer a limpeza porque esta- setto.
vam escudados na garantia de emprego. A partir do O SR. MIGUEL ROSSETTO (Bloco/PT - RS.
momento que não houver essa garantia vai imperar Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr.as e
o terror dentro do Ministério. Srs. Parlamentares. estou absolutamente convenci-

Onde está a proposta moralizada feita pelo do de que esse projeto, anunciado como reforma ad-
Gen. Canhim, que foi ministro da Administração? O ministrativa, representa um dos temas importante e
que fizeram dela? Por que não se fala mais nisso? estratégicos sobre os quais esta Câmara vai delibe-
Por que agora querem fazer essa contra-reforma ad- raro Representa o modeio de Estado, o perfil do Po-
ministrativa? der Público e da sociedade que queremos construir

Essa reforma é cruel especialmente com o Dis- neste País.
trito Federal. O Deputado Moreira franco que me Aqui muito se falou e se procurou argumentar
desculpe, mas S. Ex.ª ainda com aquele ranço de sobre a necessidade da política de ajuste, a necessi-
carioca, parece não aceitar que a Capital do Pais te- dade da aprovação desse projeto, em nome da bus-
nha vindo para o Planalto Central, promover o de- ca do equilíbrio fiscal. Muito se disse que, para que
senvolvimento dessa região. Parece que ficam tor- este País supere a crise fiscal, é necessária a apro-
cendo para que Brasília, mesmo depois de 33 anos, vação dessa reforma. Procura-se, portanto, resolver
não se viabilize. Ainda querem o retomo. Pois S. essa crise através de uma política que, na sua es-
Ex.ª faz mais do que o Governo Federal estava pro- sência, busca a permissão para a demissão de mi-
pondo: no art. 21, substitui a obrigação de a União Ihões de trabalhadores e servidores públicos.
organizar e manter a Polícia Militar, a policia Civil e o Esse projeto em momento algum aborda aquilo
Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal. que é fundamental e que deveria ser o centro de um
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projeto de reforma do Estado neste País: um projeto
orientado por uma radical democratização do apare
lho do Estado, orientado por mecanismos concretos
de controle social da máquina pública deste País e
claramente orientado por uma visão de profissionali
zação do setor público.

A nada disso, Srs. Parlamentares, esse projeto
responde. Ele se apresenta tão-somente como um
mecanismo perverso do ajuste da crise fiscal brasi
leira.

A quebra da estabilidade, a fragilização do con
curso público, a possibilidade de admissão através
do contrato de emprego, todos estes são instrumen
tos que traduzem uma visão de desmonte do Poder
Público e de uma reconstituição desse Poder, com
um PodAr Executivo mais fortalecido, mais podero
so, a partir da fragilização da Administração Pública
brasileira. Portanto, distanciando o Poder Público, o
Estado, da sua responsabilidade de assegurar os di
reitos sociais fundamentais para o conjunto da socie
dade brasileira.

Nosso partido apresentou de forma muito clara
uma emenda e projetos alternativos que procuravam
resgatar o padrão de reforma exigido pela Nação
brasileira: a constituição de um Estado que supere a
sua marca autoritária, patrimonialista, fisiológica e
clientelista. Nada disso foi acatado, e o que se pre
tende construir é uma verdadeira contra-reforma que
liquida o Poder Público, amplia o caráter autoritário
do Estado, e distância mais ainda, portanto, a socie
dade do atendimento a esses seus direitos sociais
fundamentais.

Finalmente, Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Parla
mentan3s, chamo a atenção para o fato de que não
vamos ter o ajuste com a demissão de funcionários
públicos. O que deveríamos estar discutindo aqui
eram as verdadeiras causas do déficit público, a taxa
de juros criminosa que "desfinancia" os orçamentos
públicos da União, dos Estados e dos Municípios, e
a política criminosa da guerra fiscal, em que os Esta
dos aceitam passivamente a chantagem do capital.

Ontem, no meu Estado, o Rio Grande do Sul, o
povo gaúcho foi informado pela bancada dos nossos
Deputados de que o Governador do Estado, o Sr.
Antônio Britto, repassou do Tesouro Público, dos co
fres do nosso Estado, 2t:3 milhões de reais em di
nheiro para a empresa General Motors. Um Estado
em crise, que atrasa pagamento de funcionários,
que não investe em políticas sociais, esse Estado
adota uma política criminosa de renúncia fiscal, que
transfere vergonhosa e criminosamente o dinheiro
público para o empresariado privado. Pois digo que

estas são as razões da crise fiscal: planos como o
Proer, todas as políticas fiscais e a sonegação. Es
tes são os pontos que esta Casa deveria estar dis
cutindo.

Portanto, Sr. Presidente, Srs. Parlamentares,
votaremos contra esse substitutivo, porque ele não
aprova aqueles dispositivos que são fundamentais
para acolher os interesses da Nação e do povo bra
sileiro: um Estado sob controle social, democratiza
do e profissionalizado. Não queremos o fisiologismo,
o clientelismo, o patrimonialismo e a manutenção cri
minosa da privatização do Estado brasileiro.

Por tudo isso, Sr. Presidente, Srs. Parlamenta
res, votaremos contra essas reforma, essa verdadei
ra contra-reforma que representa um atraso para o
Estado e para a sociedade brasileira. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para fa
lar a favor, concedo a palavra ao nobre Deputado
Nelson Otoch.

O SR. NELSON OTOCH (PSDB - CE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
há pouco, vimos desfilar pelos menos meia dúzia de
Srs. Deputados a falar contra a reforma administrati
va. Não a falar contra a reforma administrativa no
âmago da questão, mas a falar do Presidente Fer
nando Henrique Cardoso e de fatos pontuais.

É verdade que milhares de brasileiros serão
prejudicados com o Substitutivo Moreira Franco,
mas ele serão sacrificados em favor de milhões de
brasileiros que compõem a grande maioria da socie
dade brasileira, que não suporta mais pagar o preço
dos privilégios, da imoralidade administrativa. Somos
integralmente a favor do Substitutivo Moreira Franco.
É hora de este Congresso Nacional encarar de fren
te esta situação e olhar para a sociedade como um
todo, acabar com os corporativismos, com os privilé
gios e fazer as reformas de que o País precisa.

Srs. Deputados, talvez, a reforma administrati
va seja a mais importante de todas elas, porque ela
irá segurar o equilíbrio das finanças públicas e a go
vernabilídade da União, dos Estados e dos Municí
pios.

Vimos, aqui, Deputados de Oposição, Deputa
dos do PT, clamarem contra a reforma administrati
va. Dois lúcidos Governadores desta Federação, do
Espírito Santo e do Distrito Federal, têm entrado em
litígio partidário porque estão sentindo, na própria
pele, como é difícil governar suportando o ônus do
corporativismo e dos privilégios que se implantaram
ao longo desses últimos anos.

Somos integralmente a favor da reforma admi
nistrativa. Ela vai propiciar aos Municípios, aos Esta-
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dos e à União o não comprometimento de percen
tuais que, hoje, chegam a atingir 95% de sua receita,
destinados a pagar, exciusivamente, pessoal.

Temos os exemplos de países do Primeiro
Mundo.

O Primeiro-Ministro alemão, Helmut Kohl, há
quinze anos no poder, recebe um salário condizente
com sua posição e, quando aposentar-se como fun
cionário público, só poderá receber 4 mil e 500 dóla
res. É isso o que nós Deputados, tempos de enca
rar. Estamos aqui no Congresso Nacional porque,
em determinado momento de nossas vidas, acredita
mos que poderíamos servir ao País e à sociedade.
Portanto, é hora de enfrentarmos o problema.

É preciso cortar a carne, acabar com o corporati
vismo, salvaguardar a legitimidade, a govemabilidade,
e proporcionar aos Prefeitos de Municípios que hoje
estão sacrificados, sem ter como trabalhar por falta de
verbas para custeio, um teto de 2 mil e 800 reais; num
país em que milhões e milhões de brasileiros vivem
com um salário que muito deixa a desejar, esse é um
teto acima do necessário para que qualquer pessoa de
classe média possa se sustentar.

SrilS e Srs. Deputados, concluo meu pronuncia
mento fazendo um apelo de consciência, porque este
não é o momento de reverenciarmos um passado que
hoje se crava no coração dos que aqui vieram falar
contra, mas é hora de construirmos o presente e o fu
turo, assegurando ao Governo, ao País e à sociedade
recursos que l-JOssam ser canalizados para a saúde, a
educação, a segurança e os transportes.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce
do a palavra ao Sr. Walter Pinheiro, para discutir a
matéria.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT - BA.)
Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Deputados, o Deputado
que me antecedeu falou da reforma administrativa
como combate a privilégios, mas esqueceu de expri
mir muito claramente o ,que significa privilégio rela
cionado com o teto que está sendo discutido nesta
Casa. A maioria da população sequer tem acesso ao
salário mínimo. Poderíamos até fazer um trocadilho
e dizer que a grande teta desse projeto não exclui
privilégios, faz a separação de partes do País e
mantém, sim, privilégios.

Mas o que o projeto introduz, na realidade, Sr.
Presidente, srªs e Srs. Deputados, é a completa
destruição da máquina do Estado. Nota-se a visão,
inclusive, do Estado patrimonialista, onde quem esti
ver no comando poderá, a partir dessas reformas,
conduzir a sua máquina profissional a seu bel-pra
zer, fazer o desmonte de estruturas profissionais e

montar, claramente, estruturas eleitoreiras, contri
buindo, negativamente, para a prestação de um ser
viço público de qualidade e garantia de acesso, pau
tada pelas grandes necessidades reais deste País.

Quem faz o debate sobre a questão do serviço pú
blico não pode, neste momento, deixar de lado a fragili
dade da máquina que essa proposta de reforma intro
duz. É produtivo observar o exemplo do que acontece
em países como a Inglaterra, quando do período de mu
dança de governo. Que tipo de estruturação ocorre?
Quando da saída da conservadora Margareth Thatcher
e da entrada do conservador John Major, somente 5 mil
cargos de comissão foram trocados na estrutura gover
namental de toda a Inglaterra. Eu poderia dizer que só o
Estado da Bahia faz uma troca dessa monta.

No aspecto da reforma administrativa, o Estado
comete outra barbaridade, além da questão da fragilida
de. Está aí o Estado brasileiro propondo a precarização
do trabalho ao criar regras e condições segundo as
quais os trabalhadores serão submetidos a uma estrutu
ra de trabalho sem a mínima garantia, completamente
temporária. Isto é, na verdade, um desrespeito completo
ao instrumento chamado concurso público. Essa fragili
dade introduziria, Sr.as e Srs. Deputados, uma grande
anomalia no debate que se faz hoje no mundo inteiro
sobre as condições e as relações de trabalho.

Ainda mais adiante, na proposta do Governo
que trata da questão da estabilidade, sua aquisição
fica elevada para cinco anos, tempo mais do que su
ficiente para que se promovam verdadeiros rodízios
na estrutura de trabalho, para que se demita e para
que se contrate a partir de cada momento eleitoral,
além do que se nota o desrespeito à regra lícita e
clara do concurso público à que se submeteu a pes
soa. É introduzir, na prática, critérios que se somam
aos interesses de quem está no poder. Mais ainda,
introduz essa proposta de reforma administrativa a
possibilidade de avaliação de desempenho. Nosso
partido não tem nada contra esse tipo de avaliação.
Achamos, inclusive, que para a estrutura do serviço
público é essencial que ela exista, mas também é
necessário que seja discutida uma relação não ape
nas entre patrão e empregado, subjetiva, quando al
guém faz uma avaliação pessoal. Ela é feita levando
em conta esse tipo de caráter, e não se permite o direi
to de defesa. Nenhum acusado pode ser condenado
sem sequer ter o livre direito de se defender. Portanto,
o direito de defesa é algo fundamental em qualquer es
trutura de avaliação, e nessa proposta não se permite
isso. É, na prática, a demissão sumaria, a exoneração,
a partir do conceito de quem está no poder.



REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
dos Deputados:

Por que pretendem devolver? Porque desejam
roubar a aposentadoria do trabalhador. Por isso, so
mos contra a reforma administrativa, que está inva
dindo a reforma da previdência e querendo matar
aquele que trabalhou durante tanto tempo. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a
mesa o seguinte requerimento:
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Sr. Presidente, há possibilidade de esta Casa É uma ironia. O Governo do Estado está instalando
dar uma demonstração clara de que pretende cons- a GM num Município administrado pelo PT, o que vai
truir uma reforma verdadeira, com um serviço públi- gerar 20 mil empregos diretos e mais de 20 mil em-
co atuante, de qualidade, atendendo à demanda da pregos indiretos. Mais de vinte empresas circulares
população; de que deseja fazer um debate sobre a lá irão instalar-se. Ressalto, ainda, que os recursos
reestruturação do serviço público, que foi sucateado da GM não são doados, mas financiados.
tanto do ponto de vista da sua estrutura, quanto de Estou surpreso ao ver o Partido dos Trabalha-
seu desgaste, além de ser imposta uma política sa- dores posicionar-se contra a geração de empregos.
larial aos diversos servidores públicos que trabalham O que está acontecendo? O PT sempre foi a favor
sem condições e ganham um salário de miséria. da geração de empregos, mas agora é contra. Não

Esse, sim, foi um trabalho direcionado pelo estou entendendo. O Governo do Estado está ge-
atual Governo para sucatear mais ainda a máquina rando empregos.
pública, desgastá-Ia perante a opinião pública e pro- Era o que tinha a dizer.
mover uma peseudo-reforma que, na realidade, não O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para fa-
busca resolver os graves problemas, mas combina~- lar contra, concedo a palavra ao Deputado Arnaldo
se com a estrutura de Estado pensado, a velha ma- Faria de Sá.
xim~ de Estado. mínimo qu.e serve aos interesses O SR. ARNALDO FARIA DE. SÁ (PPB - SP.
máximos do capital estrangeiro. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr.as e Srs.

Nosso partido vem claramente dizer que hoje Deputados, estou preocupado com a reforma adminis-
que somos contra os privilégios, contra esse teto trativa, porque ela, em seu art. 39, inciso 111, impede
que, na realidade, é uma grande teta para alguns, qualquer incorporação na hora da aposentadoria. Não
contra a reforma administrativa que aí está. Estamos estamos discutindo a reforma previdenciária, mas a
dispostos a abrir um debate sobre um tipo de serviço administrativa. De forma sub-reptícia, há um artigo que
com qualidade. Esse é um tema que nã~ só ? Parti- impede qualquer funcionário público de, na hora de se
do dos Trabalhadores, o Bloco, quer discutir, cha- aposentar, ter direito à sua aposentadoria.
mando ao debate público. . Todos sabemos que o salário básico é uma im-

Portanto, fazer um debate sobre a reforma adml- portância bastante baixa. O resto são adicionais.
nistrativa apenas sob a luz dos interesses de meia dú- Através desse inciso, roubam-se todos os adicionais
zia que desejam manter seu teto salarial, não o fazer dos funcionários públicos na hora de requererem
~m a socied~de, não conhecer os .graves proble~, aposentadoria. Não venham dizer que é sofisma,
nao se relacIOnar com as necessidades do PaiS, é porque o art. 32 do texto da reforma diz claramente:
mais urna trama sórdida contra a Nação brasileira.

Era o que tinha a dizer. (Palmas) . "Art.. ,3~. O mo~ta.n~e dos de~~ntos
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Para fa- p~evldenclanos ~ue I~cldlram nos_ ultlmos

, . cmco anos antenores a promulgaçao desta
lar a favor, concedo a palavra ao Deputado DarCISIO d b tifO - t
P d· emen a so re gra IcaÇoeS e van agens

eron I. _. á· . t -. nao Incorpor vels aos venclmen os serao
O SR•.D~RCrSIO PERONDI (BI~oIPMDB - devolvidos ao servidor, na forma da lei, que

RS. Sem revlsao do ora~or.~ - Sr. Presld~nte, ~r.as poderá determinar sua compensação com
e Srs. ~eputados, ~m pnmel~o luga~, desejO re.glst~~ir suas contribuições que vierem a ser devidas
que estive com mais de 2 mil Prefeitos por dOIS dias ao sistema de Previdência Social."
na Convenção Nacional dos Prefeitos. Quase todos
estão pedindo aos Srs. Deputados que quebrem a
estabilidade, respeitando o funcionário. O funcioná
rio será fortalecido, porque haverá concurso, valori
zação e será respeitada a Lei Rita Camata. AS Pre
feituras estão sufocadas o que não aconteceu após
uma revolução. Foi a partir de 1988 que incharam as
máquinas públicas das Prefeituras. Estaremos resta
belecendo o investimento.

Por último, um esclarecimento. Esteve aqui o
Deputado Miguel Rossetto fazendo uma· acusação
contra o Governo do Estado do Rio Grande do Sul.
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Requeremos, nos termos do art. 157, § 39 , do § 2º O requerimento de encerramento
Regimento Intemo, encerramento da discussão da de discussão será submetido ~elo P~esiden-
PEC 173-B/95, do Poder Executivo, que Kmodifica o te a votação, desde qu~ o pedido seja subs-
Capítulo da Administração Pública, acrescenta nor- crito por cinco centésimos dos membros da
mas às Disposições Constitucionais Gerais e esta- Casa ou Líder que represente esse número,
belece normas de transiçãoK. tendo sido a proposição discutida pelo me-

Sala das Sessões, 2 de abril de 1997. - Benito nos por quatro oradores.K
Gama, Líder do Governo - Inocêncio Oliveira, Lí- O SR. MARCELO DÉDA - O requerimento era
der do PFL - Marconi Perillo, Vice-Líder do PSDB para que V. Ex.!! indeferisse, de plano, o requerimen-
- Odelmo Leão, Líder do PPB - Geddel Vieira to e aquele que o requereu, se quisesse, votasse em
Lima, Líder do Bloco Parlamentar, PMDBlPSD/PSL termos o parecer apreciado pela Mesa.
- Paulo Heslander, Líder do PTB. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Consul-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vo- to o requerente se fundamenta seu requerimento no
tação o requerimento de encerramento da discus- art. 178, § 22 Consulto os Srs. Líderes.
são. O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente, o

O SR. GERSON PÉRES - Sr. Presidente, requerimento é por escrito.
peço a palavra pela ordem. O SR. WAGNER ROSSI - 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. GERSON PÉRES (PPB - PA. Sem revi- Ex.!! a palavra.
são do orador.) - Sr. Presidente, antes do encerra- O SR. WAGNER ROSSI (Bloco/PMDB - SP.
mento da discussão, estou encaminhando à Mesa, a Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, no exercí-
fim de que tenha tramitação legal, emenda a essa cio da Vice-Liderança do PMDB, submeto a V. Ex.!!
PEC, com relação ao inciso VI do art. 7º da Constitui- um pedido para que conste do requerimento a justifi-
ção. Peço a V. Ex}' que a receba tão logo eu a assine. cativa regimental correta, recém-emitida por V. Ex.!!

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Mesa O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está
irá recebê-Ia e examiná-Ia. aceita a ponderação do Líder.

O SR. GERSON PÉRES - Muito obrigado. O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente,
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vo- peço a palavra para mais uma questão de ordem.

tação o requerimento. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Antes,
O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente, respondo à primeira questão de ordem de V~ Ex.!!

peço a palavra para uma questão de ordem. Quando se postula a quem preside a Casa, o
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. requerente dá os fatos e quem preside a sessão

Ex.!! a palavra. confere o direito. V. Ex.!! sabe que, no Direito, na
O SR. MARCELO DÉDA (Bloco/PT - SE. Sem área jurídica, é assim. Desse modo, a Presidência,

revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria que V. subsidiariamente, utiliza o Código de Processo Civil
Ex.!! se possível, lesse para o Plenário a fundamen- para acolher a ponderação do Vice-Líder do PMDB.
tação do requerimento. V. Ex.1I tem mais uma questão de ordem.?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Dezoito O SR. MARCELO DÉDA (Bloco/PT - SE. Sem
oradores já falaram. revisão do orador.) - Sr. Presidente, a retificação de-

O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente, pa- veria ser feita seguindo a mesma regra para o objeto
rece-me que V. Ex.lI referiu-se ao art. 157. retificado. Como esses requerimentos têm de ser por

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - É o que escrito, a sua retificação também deveria ser escrita.
está no requerimento. Essa é a segunda questão de ordem.

O SR. MARCELO DÉDA - É matéria de urgên- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A as-
cia. Portanto, está prejudicada a formulação do re- sessoria já fez a retificação, em face da manifesta-
querimento. ção da Lid3rança.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Houve O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente,
um equívoco na fundamentação de requerimento, mas agora peço a palavra para encaminhar.
o objetivo está coberto pelo artigo 178, § 2º, que diz: O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)- Tem V.

KArt. 178 Ex.ª a palavra para encaminhar.
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O SR. MARCELO DÉDA - A Deputada Maria proposta, se pode demitir inclusive os servidores es-
Laura, Vice-Líder do PT, fará o encaminhamento. táveis.

A SRA. MARIA LAURA (BlocolPT - DF. Sem Quero dizer a este Plenário que os servidores
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sr.as e Srs. estáveis é que serão demitidos, porque o objetivo
Deputados, entendemos que, dada a seriedade, a central é realmente o ajuste das contas públicas, a
gravidade do tema que estamos discutindo e as últi- adequação aos 60%. Sr. Presidente, essas coisas
mas polêmicas apresentadas sobre a questão da re- precisam ficar claras. O País, com as demandas so-
forma administrativa, é importante para esta Casa, ciais existentes, com as carências sociais existentes
que tem hoje os olhos de setores importantes da po- e com o grau de exclusão existente, não pode se dar
pulação voltados para ela, não suspender essa dis- ao luxo de negar a possibilidade de seu povo ter a
cussão. Demos a oportunidade a este plenário para prestação de serviço público e muito menos pode se
que haja a continuidade da discussão, para que te- dar ao luxo de colocar na vala dos demitidos, dos
nhamos a oportunidade, inclusive, de deixar mais desempregados, mais uma parcela significativa de
claros os reais elementos contidos na proposta de trabalhadores.
reforma administrativa, até porque, nos últimos dias, Por essas e outras razões, o Partido dos Tra-
se quis transformar em ponto central dessa reforma balhadores se empenhou seriamente na -discussão
a questão do teto salarial. dessas questões, teve a clareza de apresentar pro-

Nós, do Partido dos Trabalhadores, defende- postas alternativas que viabilizassem uma adminis-
mos, na nossa proposta de emenda global que apre- tração pública séria, que permitisse o controle social
sentamos à Comissão Especial, um teto inferior a sobre a administração pública, que permitisse à po-
esse, porque faz parte da história política do PT a pulação também ser partícipe do processos de admi-
defesa de um teto sobre o maior salário que o povo nistrar. É por tudo isso que entendemos que a dis-
brasileiro deve pagar a um servidor público, como cussão está insuficiente e temos uma posição con-
também o estabelecimento de um menor salário. trária ao Regimento que está na Mesa.
Considera-se também uma relação entre o maior e o O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden-
menor. te, peço a palavra para encaminhar a favor.

Portanto, essa discussão, que ontem foi feita O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para
no último período, através dos meios de comunica- encaminhar a favor, concedo a palavra ao Deputado
ção e neste plenário, hoje não está sendo suficiente Inocêncio Oliveira.
para que haja uma clarificação da matéria. O que há O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
de mais sério n~ssa matéria. não é a disc~s_são so- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, V. Ex.1I
b~e o teto. Reafl~amos aquI a nossa pOSlçaO fa~o- agiu mais uma vez como um juiz, como um grande
ra~el a? estat>E:leclmen!~ do tet~ ~ propusemos ~ito magistrado que é.. V. Ex.lI decidiu que, no art. 157,
~II reaiS, ou s.eJa, o salano de MInistro como referen- que tratava de matéria em regime de urgência, e não
cla para o maior teto. o art. 178, o que valeria era a intenção daqueles que

O que hoje está em discussão aqui, Sr. Presi- queriam encerrar a discussão. Mas não vou discutir
dente, é, de fato, a continuidade ou não de uma ad- isso porque é questão vencida. V. Ex.!! decidiu e não
ministração pública legal, impessoal. O que está em discuto questão vencida, porque o Presidente tem
discussão é a possibilidade de o Estado ter uma ad- agido corretamente. Quando ele decide, o Plenário
ministração, de fato, com mecanismos legais que não deve mais contestar.
possibilitem a prestação de serviço público de quali- Quero encaminhar a favor do encerramento da
dade. O que está em. dis~u~sã~ aqui .é a volta àquele discussão porque nunca se discutiu uma matéria
momento em que a rnexlstencla de Instrumentos le- dessa maneira. Sr. Presidente há mais de dois me-
gais e impessoais levava a adr:ninistraçã? pública a ses da Comissão Especial en~errou seus trabalhos.
contratar da forma que e~tendla. ~ .que Interessa~a Em segundo lugar, Sr. Presidente, V. Ex.!! deu um
a~s gove~antes, levava a posslblhda~e de deml~- dia, uma Ordem do Dia completa para se discutir a
sao tambem daqueles que eram escolh.ldos pelo rei, matéria, e discutiu quem quis fazê-lo. Hoje, nesta
de qualquer das esferas, para ser retirado de seu sessão vários oradores ainda a discutiram. Se verifi-
c,?rg?, como. também continua ~~sibilitando a exis- carmo~ o número de Parlamentares que discutiram a
tencla gra~dlos~ de ~ar~os comlsslonad~s que pare- matéria, notaremos que não houve nenhuma pro-
cem continuar rntocavels, enquanto hOJe, por esta posta de emenda à Constituição com uma discussão

tão ampla.



REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos termos

do artigo 193 § 1º, do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados, o adiamento da votação da Propos
ta de Emenda à Constituição nº 173-B, de 1995, por
5 sessões.

Sala das Sessões, 1º de abril de 1997. - José
Machado, Líder do Bloco Parlamentar
PT/PDT/PCdoB. - Deputado José Machado, Líder
do Bloco PT/PDT/PCdoB. - Deputado Marcelo
Déda, Vice-Líder do Bloco Parlamentar
PT/PDT/PCdoB.

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

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

"Senhor Presidente,
Requeremos a V. Ex.!!, nos termos do

art. 193, § 1º, do Regimento Interno, o adia
mento da votação da Proposta de Emenda à
Constituição nº 173-B, de 1995, por cinco ses
sões. Sala das Sessões, 2 de abril de 1997.
Assina o Deputado Marcelo Déda, Vice-Líder
do Bloco Pariamentar PT/PDTIPCdoB."

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex.1I a palavra.

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

O SR. WAGNER ROSSI (Bloco/PMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
recomenda o voto "não" ao requerimento.

O SR. ROMMEL FEIJÓ (PSDB - CE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB reco
menda o voto "não".

O SR. MARCELO DÉDA (Bloco/PT - SE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, propusemos o
adiamento porque temos, ao longo desta sessão le
gislativa, buscado convocar esta Casa e cada um
dos colegas a forçar sua participação individual no
processo legislativo.

Comenta-se na Casa que se fechou um acordo
envolvendo a questão do estabelecimento do teto
salarial. Pergunto aos colegas, independentemente
de suas posições, se sabem qual foi o acordo fecha
do sem que tenham sido consultados. Portanto, que-
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Por isso, Sr. Presidente, a matéria está com- remos adiar a discussão para envolver os 513 Depu-
pleta e devidamente esclarecida. O Plenário da Câ- tados em um debate que terá reflexos na sua base
mara dos Deputados está consciente de sua respon- eleitoral, no seu futuro político e, principal e priorita-
sabilidade em votar essa matéria e devidamente es- riamente, no desenho do Estado brasileiro, do Esta-
clarecido, em face da discussão que foi feita. do que nós queremos, para cumprir as tarefas histó-

Assim sendo, o Partido da Frente Liberal reco- ricas que o povo exige e a sociedade demanda.
menda o voto "sim", para encerrarmos a discussão e Nesse sentido, o voto é "sim", pela aprovação.
iniciarmos o processo de votação da matéria. O SR. DUILlO PISANESCH (PTB - SP. Sem

Era o que tinha a dizer. revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB vota
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Escla- "não".

reço os Srs. Deputados que falaram 22 oradores du- O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ.
rante a discussão desta matéria. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, é impor-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vo- tante que o que está sendo divulgado do acordo
tação o requerimento. seja, pelo menos, do conhecimento dos Srs. Deputa-

Aqueles que estiverem a favor do requerimento dos, até da base governista, porque é muito impor-
permaneçam como se acham. (Pausa.) tante a discussão dessa matéria.

APROVADO. Agora, às 18h20m, surge a possibilidade de
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Reque- um novo acordo. Este é o maior exemplo de que não

rimento sobre a Mesa: houve o aprofundamento necessário da discussão
da matéria. Se daqui a vinte minutos pode ser vota
do o substitutivo, obviamente a matéria não chegou
a sua exaustão, que daria segurança para a discus
são.

Por isso, o Partido Socialista Brasileiro acha
fundamental que a votação tenha o seu adiamento
requerido...

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

Os Srs. Deputados que o aprovam permane
çam como se encontram. (Pausa.)

REJEITADO.
Está prejudicado o seguinte requerimentos de

mesmo teor:
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o SR. MARCELO DÉDA (Bloco/PT - SE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço verifica
ção.

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

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

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

O SR. MARCELO DÉDA (Bloco/PT - SE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, requeiro a de
sistência da verificação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Acolhi
da a desistência. Fica, portanto, rejeitado o requeri
mento.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presi
dente, peço a palavra para uma questão de ordem.

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

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nos ter
mos do art. 95 Regimento Interno e com base os
arts. 55, parágrafo único, e dos arts. 126 e 130, for
mulo a seguinte questão de.. ordem, a fim de que V.
Ex.ª dê como não inscritos os seguintes dispositivos
constantes no substitutivo do Relator aprovado pela
Comissão Especial que analisou a PEC nº 173: o
art. 21, inciso XIV, da Constituição Federal; o art. 21,
inciso XXII, da Constituição Federal; art. 27, §§ 1º e
2º do art. 29, inciso V e VI; art. 39, § 5º; art. 40, inci
so 11, da Constituição; art. 49, inciso VII, da Constitui
ção; art. 52, incisos VI e IX da Constituição; art. 73, §
3º, art. 93, inciso V, da Constituição; art. 114, § 32,

da Constituição; art. 132, da Constituição; art. 144 e
seus parágrafos e incisos da Constituição; art. 163,
incisos VIII e XI, da Constituição; art. 167, inciso X,
incisos VIII e XI da Constituição, art. 167, item X, da
Constituição, art. 169, § 22, da Constituição, art. 39
do substitutivo.

Estabelece o parágrafo único do art. 16 do nos
so Regimento Interno:

•A Comissão que tiver de apresentar
parecer sobre proposições e demais assun
tos submetidos à sua apreciação cingir-se-á
à matéria de sua exclusiva competência,
quer se trate de proposição principal acessó
ria ou de matéria ainda não objetivada em
proposição.•

Por seu turno, estabelece o parágrafo único do
art. 130:

·0 Presidente da Câmara devolverá à
Comissão o parecer que contrarie as dispo
sições regimentais, para ser reformulado na
sua conformidade, ou em razão do que pre
vê o parágrafo único do art. 55.·

Já o parágrafo único do art. 55 prevê:

·Considerar-se-á como não escrito o
parecer, ou parte dele, que infringir o dispos
to neste artigo, o mesmo acontecendo em
relação às emendas ou substitutivos elabo
rados com violação do art. 119, § 2º e 3º,
desde que provida a reclamação apresenta
da antes da aprovação da matéria pelas Co
missões ou pelo Plenário."

Sr. Presidente, o substitutivo apresentado pelo
Relator da Comissão Especial e por ela aprovado
em sessão de 23 de outubro contém matéria estra
nha ao escopo da Comissão. De fato, o ilustre Rela
tor exorbitou de suas prerrogativas, inserindo no tex
to do substitutivo, apreciado por ela mesma, inúme
ros dispositivos retromencionados que estendem o
seu conteúdo para muito além do objetivo inicial da
quela Comissão, qual seja, o de proferir parecer so
bre a proposta de emenda à Constituição e as
emendas apresentadas à Comissão Especial com
apoiamento regimental de um terço dos membros
desta Casa.

Dispõem os dispositivos inovadores, entre ou
tros temas, sobre:

1º) competências do Distrito Federal;

2º) periodicidade de reajuste dos membros de
cada Poder;

3º) alteração do art. 37, item X, excluir,do os
militares da revisão geral sempre que na mesma
data e sem distinção de índice;

4º) alterações dos direitos previdenciários dos
servidores públicos;

512) alterações às regras de aposentadorias;

6º) competência da Justiça do Trabalho;

12) competências das Procuradorias dos Esta-
dos;

8º) funções da Polícia Federal;

9º) transferência de recursos aos Estados e
Municípios;

10º) fixação e fiscalização dos limites da dívida
pública;

- 11 12) aposentadoria compulsória de titulares de
cartór;jo~;
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12º) incorporação de Policiais Militares dos ex
Territórios ou de seus servidores civis pelos quadros
da União.

Verifica-se, assim, a incidência da situação fáti
ca prevista no nosso Regimento, à medida que a
Comissão Especial, a partir do substitutivo do Rela
tor, pronunciou-se sobre matéria estranha à sua
competência, sem base, quer em dispositivos da
PEC original, quer em emendas apresentadas à Co
missão Especial. Isto posto, requer-se a acolhida
desta questão de ordem determinando V. Ex.ª o
reencaminhamento do substitutivo à Comissão Es
pecial, para que seja o mesmo expurgado dos dispo
sitivos retrocitados.

Esta é, Sr. Presidente, a questão de ordem que
formulo a V Ex.ª.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Lamen
to rejeitar a questão de ordem de V. Ex.ª, por uma
razão. Em primeiro lugar, recebo a questão de or
dem de V. Ex.ª como reclamação e V. Ex.ª poderia
fazê-lo com base no mesmo dispositivo que acabo
de apontar, o aludido parágrafo único do art. 55. Re
cebo como reclamação, apresentável tanto na Co
missão quanto no Plenário. A matéria foi exaustiva
mente examinada pela Comissão de Constituição e
Justiça e pela Comissão Especial.

Reitero que V. Ex.ª neste momento apresenta
uma reclamação, mas quero registrar que examinei
o projeto, o parecer apresentando agora ao plenário
e não vejo a infrigência que V. Ex.ª aponta neste
momento.

Portanto, o Plenário decidirá soberanamente
por destaques que venha a apresentar. Fica rejeita
da, portanto, a questão de ordem de V. Ex.ª.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presi
dente, recorro da decisão de V. Ex.ª, pois mantenho
a questão de ordem. Recorro à Comissão de Consti
tuição e Justiça, respeitosamente, da decisão de V.
Ex.ª porque não a quero como reclamação e a man
tenho como questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Acolho
o recurso de V. Ex.ª e o encaminharei à Comissão
de Constituição e Justiça.

O SR. HAROLDO LIMA - Sr. Presidente, peço
a palavra para uma questão de ordem.

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

O SR. HAROLDO LIMA (Bloco/PCdoB - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, minha
questão de ordem se relaciona com o problema le-

vantado, mas e outra questão de ordem, para a qual
peço a atenção de V.Exª.

O volumoso avulso sobre essa matéria contém
parecer da Comissão de Constituição e Justiça, da
tado de 31 de outubro de 1995, pelo qual a Comis
são de Constituição e Justiça opina pela constitucio
nalidade, nos termos de emendas, da PEC nº
173/95, que previa modificações de dez artigos da
Constituição, a saber: 37,39, 41, 74, 75, 247, 248,
49,50 e 206.

Posteriormente, o Relator Moreira Franco apre
sentou seu substitutivo, datado de 10 de julho de
1996, oito meses após, no qual prevê modificações
em 32 artigos da Constituição. Está a relação com
pleta aqui, com os diversos itens e subitens.

Assim justificou o Deputado Moreira Franco o
fato de ter proposto tamanhas alterações em tão di
versos dispositivos. Disse ele:

"Parece ao Relator, porém que seria im
perdoável deixar passar essa esplêndida
oportunidade de ampliar a reforma adminis
trativa e inseri-Ia no contexto de uma substan
tiva mudança de administração pública...u.

É evidente, Sr. Presidente, que o nobre Relator
introduziu em seu substitutivo modificações em 22
itens da Constituição que não foram objeto de pro
postas de emendas constitucionais por parte do Go
vemo e que, sobretudo, não foram analisadas pela
Comissão de Constituição e Justiça, razão pela qual
a constitucionalidade dessas 22 propostas não foi
ajuizada. Não digo que não sejam constitucional
mente corretas, mas que não foram examinadas
pelo órgão técnico competente.

Minha questão de ordem é no sentido diferente
da anteriormente levantada pelo Deputado que disse
ter o Relator exorbitado. Não digo que S.EXª exorbi
tou, digo que acrescentou 22 propostas de emendas
a artigos constitucionais que não foram examinadas
em tempo hábil pela Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, que só examinou dez desses
artigos.

Nesse sentido, requeremos a V.EXª, com base
no art. 202 do Regimento Interno, que determina a
competência da Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação para o julgamento da admissibilidade
de proposta de emenda constitucional, combinado
com o art. 32, inciso I, que atribui a essa Comissão a
competência para que se manifeste sobre os pressu
postos constitucional, legal, jurídico, regimental e de
técnica legislativa de projetos, emendas ou substitu
tivos que estão em tramitação na Câmara, que de-



-N26-

Dê-se ao art. 74, acrescentado ao ADCT pelo
art. 10 da proposta, a seguinte redação:

-Art. 74. Na ausência de lei específica, até que
seja promulgada a lei a que se refere o inciso 11 do
art. 37, os processos seletivos públicos adotarão as
regras de procedimento dos concursos públicos.-

-N27-

Dê-se ao art. 11 da proposta a seguinte reda
ção:

-Art. 1,1. É assegurado aos servidores nomea
dos para cargos de provimento efetivo em virtude de
concurso público, em exercício na data da promulga
ção desta Emenda e que ainda não tenham adquiri
do a estabilidade, o estágio probatório pelo período
de dois anos para a sua aquisição.-

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

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

Dê-se ao § 22 do art. 41 da Constituição Fede
ral, projetado pelo art. 811 da proposta, a seguinte re
dação:

-Art. 41 .
§ 22 Quando o desligamento do servidor

ocorrer com fundamento no inciso IV, o cargo res
pectivo será considerado extinto, ficando vedada a
criação de novo cargo para as mesmas atribuições
e responsabilidades durante o período de quatro
anos..•.............•...•........................................•............•.

Dê-se ao caput do art. 62 da proposta a se
guinte redação:

-Art. 62 É acrescentada ao § 22, renumerado
como parágrafo único, do art. 39 da Constituição Fe
deral, após o vocábulo -servidores-, a expressão -ti
tulares de cargos e funções públicas-; é suprimida a
remissão ao inciso VI do art. 72, mantida a eficácia
do inciso XV do art. 37, passando o dispositivo a vi
gorar com a seguinte redação:

-AI. 39.................................•.............................
Parágrafo único. Aplica-se aos servidores titu

lares de encargos e funções públicas o disposto o
art. 72, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII,
IX, XX, XXII, XXIII e XXX.-

-NR2-

Dê-se ao art. 52 da proposta a seguinte reda
ção:

-Art. 34.•....•........................; ..
§ 22 Caberá à Comissão Especial o

exame de admissibilidade .,.. portanto, preli
minar de constitucionalidade - e do mérito
da proposição principal e das emendas que
lhe forem apresentadas.·

Aliás, acrescento a V.ExA que no voto do Rela
tor, proferido na Comissão Especial o item n2 2 trata
exatamente da constitucionalidade e regimentalida
de das emendas oferecidas à Comissão Especial.

Rejeito, portanto, a questão de ordem de V. ExA.
O SR. HAROLDO LIMA - Sr. Presidente, infor

mo que vou recorrer desta decisão de V.ExA junto à
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Acolho
o recurso de V.ExA para a Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A C0
missão de Constituição e Justiça e de Redação, ao
apreciar a proposta,' ofereceu à mesma e vou sub
meter a votos, em apreciação preliminar, as se
guintes emendas.
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termine o envio desta matéria à Comissão de Consti- -Art. 5º É suprimido o § 12 do art. 39 da Constitui-
tuição e Justiça para que ela examine a constitucio- ção Federal, passando a parágrafo único o atual § 22.-
nalidade dos 22 itens acrescentados pelo Relator _ NR 3 _
Moreira Franco e que não foram apreciados ainda
por aquela Comissão.

Esta é, Sr. Presidente, em nossa apreciação,
a alternativa regimental e constitucional que se co
loca, já que não se pode admitir que tamanha trans
formação do Estado brasileiro se efetive sem a au
diência e o exame acurado do órgão técnico legisla
tivo para tanto, a Comissão de Constituição e Justi
ça e de Redação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Co
nheço da questão de ordem oferecida por V.ExII,
mas tomo a liberdade de rejeitá-Ia liminarmente. E
o faço ancorado no art. 34, § 22, do Regimento In
terno, porque diferentemente dos demais projetos
em que a tramitação se dá para o exame da cons
titucionalidade na Comissão de Constituição e Jus
tiça e de Redação, nas chamadas propostas de
emendas à Constituição, o Regimento estabelece
que a constitucionalidade é examinada tanto peta
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação
quanto pela Comissão Especial. Tomo a liberdade
de ler para V.ExA o art. 34, § 22 , do texto regimen
tal, que diz:
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O SR. MARCELO DÉDA (BlocolPT - SE. Sem Justiça e de Redação aprovou várias emendas do
revisão do orador.) - Sr. Presidente, há encaminha~ Relator, que buscava sanear a proposta original do
mento de votação, há inscritos para encaminhar a Governo das flagrantes inconstitucionalidades que
votação da matéria. ela continha. Por exemplo: reserva e vagas e con-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Não, curso público, driblar a competência do Congresso
Deputado, não é matéria ainda, é votação das Nacional para deliberar a respeito de criação de sub-
emendas oferecidas à Comissão de Constituição e sidiária de empresa estatal e outras tantas, que re-
Justiça e de Redação. Vou reler para V. Ex.l • velaram a conscienciosa atuação da CCJR na apre-

Apreciação preliminar das Emendas de n!ls 2, ciação de matéria constitucional. A obrigação deste
3, 4, 6 e 7, oferecidas pela Comissão de Constitui- Plenário, de todos nós Deputados, é prestigiar a
ção e Justiça e de Redação. nossa Comissão de Constituição e Justiça e de Re-

O SR. MARCELO DÉDA _ Está correto, Sr. dação pelo trabalho que realiza, pelo aprofundamen-
Presidente. to que se empenha em fazer em todas as matérias

sob a sua apreciação.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como Portanto, já na Comissão, algumas emendas

.votam os Srs. Líderes?
da relatoria foram rejeitadas, mas estas mereceram

O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA (PFl - PE. a aprovação do conjunto da Comissão. Isso revela,
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, existe uma Sr. Presidente, sem dúvida alguma, o saldo do res~
decisão da Presidência da Câmara de que a Comis- peito que esta Casa tem que demonstrar pela sua
são de Constituição e Justiça e de Redação não Comissão de leis e de Constituição, que é a CCJR.
pode manifestar-se sobre o mérito da matéria, a não
ser sobre aquilo que lhe é pertinente: a constitucio- Votamos pela aprovação das emendas.
nalidade, a juridicidade e a técnica legislativa. O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presi-

Portanto, o ilustre Relator não tinha outro cami- dente, peço a palavra pela ordem.
nho, outra maneira, a não ser dar um parecer contrá- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
rio às emendas, porque elas vêm de encontro a uma ExA a palavra.
decisão já tomada pela Mesa, pela Presidência da O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ.
Casa, a quem compete regimentalmente examinar Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, um escla-
os processos pr~entes das Comissões Técnicas. recimento: houve requerimento para apreciação pre~

Assim, Sr. Presidente, o Partido da Frente li- liminar? .
beral, ciente de que a Comissão de Constituição e O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Votam-
Justiça e de Redação não poderia examinar o mári- se, em primeiro lugar, as emendas.
to, em face da decisão da Mesa, encaminha -não- à O SR. ALEXANDRE CARDOSO - A pergunta
votação das cinco emendas. é: houve requerimento para votação em preliminar?

O SR. GEDDEL VIEIRA LIMA (BlocolPMDB - Houve recurso da votação?
BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, é in- O SR. PRESIDENTE '(Michel Temer) - Não
questionável, e indubitável que a argumentação le- houve requerimento, mas há norma regimental. Vo-
vantada pelo Deputado Inocêncio Oliveira tem lógica tam-se, em primeiro lugar, as emendas.
e é verdadeira. A Comissão de Constituição e Justi-
ça e de Redação não pode manifestar-se a respeito V. Ex- está levantando uma questão de or-
de mérito de emendas, como neste caso. dem? Agora é encaminhamento.

Por conseguinte, Sr. Presidente, a recomenda- O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Assim,
ção à bancada do PMDB é que vote -não- às emen- peço a palavra para uma questão de ordem.
das ora apreciadas. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem a

O SR. MARCELO DÉDA (Bloco/PT - SE. Sem palavra para uma questão de ordem o Deputado
revisão do orador.) - Sr. Presidente, quando esta Alexandre Cardoso.
matéria foi apreciada pela Comissão de Constituição O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ.
e Justiça e de Redação, cujo Relator designado foi o Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, levanto
Exmo. Sr. Deputado Prisco Viana, produziu-se um questão de ordem com base no art. 144, que diz que
dos mais ricos debates políticos, constitucionais e ju- haverá apreciação preliminar do Plenário, quando for
rídicos que esta Casa já testemunhou. Ao longo de provido recurso contra parecer terminativo da Co-
um profundo debate, a Comissão de Constituição e missão. Então, a questão de ordem que faço é no



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

O SR. NICIAS RIBEIRO - Sr. Presidente, peço
a palavra para uma questão de ordem.

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

O SR. NICIAS RIBEIRO (PSDB - PA. Sem re
visão do orador.) - Excelentíssimo Presidente, ca
minhou paralelamente à proposta da reforma admi
nistrativa do Governo a Proposta de Emenda Consti
tucional n2 128-A, de 1995, de minha autoria. Cum
prindo todas as exigências regimentais, a Mesa Dire-'
tora nomeou uma Comissão Especial para a análise
do mérito, e esta já concluiu seus trabalhos.

A Emenda n2 128-A/95 versa sobre o art. 37,
inciso XVI, alínea c~ da nossa Constituição, portanto,
a mesma matéria que estamos discutindo. Como a
PEC n2 128-A/95 já está conclusa para a Mesa Dire
tora, não sei se seria correto - corro o risco de co
meter aqui algum equívoco - requerer a V. Ex! que
a referida emenda, de nossa autoria com outro~

companheiros, pudesse ser apensada e ser encami
nhada juntamente com esta do Governo. Já conver
sei com o ilustre Relator, Deputado Moreira Franco,
e S. Ex! transmitiu-me, verbalmente, opinião no sen
tido de que é favorável. Esta apensação seria inte
ressante até por economia de tempo, pois trata-se
da mesma matéria.

É a questão de ordem que formulo e, em con
junto, faço apelo a V. Ex! e à Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Lamen
to rejeitar a questão de ordem de V. Ex! Conheço o
seu trabalho e sei que V. Ex!! colaborou enormemen-
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sentido de saber se existiu recursos para aprecia- ofereceu emendas, não apenas supressivas, adotar-
ção. se-á excepcionalmente os seguintes procedimentos:

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Acabo 1)......................•.•...............................................
de ser informado que, exatamente em face de um 2) As emendas de outra natureza, aditivas, mo-
questionamento de V. Ex!, há uma decisão do ante- dificativas ou substitutivas, serão objeto de aprecia-
rior Presidente desta Casa, Deputado Luiz Eduardo. ção preliminar, procedendo-se à votação e a discus-

De modo que vamos votar as emendas. são da matéria principal em plenário.
Como encaminha o PSB? O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço

O SR. ALEXANDRE CARDOSO _ Vou recor- a palavra pela ordem.
rer da decisão de V. Ex! e acho fundamental... O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

Ex! a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Acolho O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi-

o recurso de V. Ex!! para a Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Redação. são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha

o voto -não-o
O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Acho fun- O SR. ROMMEL FEIJ6 (PSÓB .:.. CE. Sem re-

damental que o encaminhamento feito por esta
Mesa e pelos Srs. Deputados seja no sentido de pre- visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSD6 encami

nha o voto -não-.
servar a Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, até porque...

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está
acolhido o recurso de V. ExI, Deputado Alexandre
Cardoso.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO - É o meu
encaminhamento de votação, até porque nunca exis
tiu o precedente que a Assessoria está informando a
V. Ex! Até agora, não existiu esse precedente na
Casa, repito. Esta é a primeira vez que tal preceden
te é mencionado.

Então, Sr. Presidente, como já recorri da deci
são inovadora de V. Ex!!, encaminho aos Srs. Depu
tados uma reflexão: será que podemos desprestigiar
ou não dar o devido prestígio à nossa Comissão?

O Partido Socialista Brasileiro encaminha no
sentido de criar respeito a essa Comissão, principal
mente em respeito à figura do Deputado Prisco Via
na, que criou um dos momentos mais brilhantes que
esta Casa teve, quando da apresentação do parecer
da matéria.

Registrei o recurso, destaco a inovação de V.
Ex! e termino minha fala em homenagem ao Depu
tado Prisco Viana.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PSB,
portanto, vota -sim-.

Para não parecer ao Plenário que é a primeira
vez que a Presidência decide dessa forma, devo es
clarecer ao Deputado Alexandre Cardoso que, exa
tamente em face de requerimento de S. Ex!, o Presi
dente Luís Eduardo determinou - e inclusive reco
mendo a leitura - o seguinte:

Com relação às PEC n% 33 e 173, de 1995,
para as quais a Comissão de Constituição e Justiça



EXª

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

o SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL
vota wnãow.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vo
tação as emendas.

Os Srs. Deputados que as aprovam permane
çam como se encontram. (Pausa.)

REJEITADAS.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a

mesa, o seguinte requerimento:
Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 160 do Regi

mento Intemo, preferência para votação da Emenda
nll 51-CE, substitutiva global do Deputado Jaques
Wagner e outros, apresentada perante a Comissão
Especial à Proposta de Emenda Constitucional nll

173-B/95.
Sala das Sessões, 2 de abril de 1997. - Depu

tado.
O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem para encaminhamento.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

EXª a palavra.
O SR. ~ARCEL01)ÉDA (BlocolPT - SE. sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, antes da prefe
rência, não teríamos de ter o encaminhamento da
votação? Há inscritos para o encaminhamento da
matéria, a PEC nll 173.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - V. ex
tem razão.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce
do a palavra, para encaminhar contra a proposição,
ao Deputado Aldo Arantes.

O SR. ALDO ARANTES (BlocoIPC do B - GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, entramos agora no processo de votação
de matéria polêmica e importante.
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te para a tramitação dessa emenda, mas, lamenta- Desde a proposição inicial, o Governo justificou
velmente, a matéria já está em votação. V. Ex!' deve- sua proposta de reforma administrativa, alegando
ria ter requerido o apensamento antes de esta pro- que ela tinha como objetivo enxugar o Estado e
posta ter ingressado na Ordem do Dia. combater o déficit público.

Rejeito, portanto, a questão de ordem de V. Sr*s e Srs. Deputados, todos sabemos que a
causa fundamental do déficit público no Brasil não
reside nos gastos com pessoal. Essa é uma falácia,
uma manipulação de informações. Os dados da exe
cução financeira entre 1991 e 1996 indicam que os
recursos destinados para pessoal e encargos sociais
praticamente estabilizaram-se de 37% para 39%. No
entanto, os encargos financeiros cresceram de 2,5%
para mais de 15%. Portanto, a razão fundamental do
déficit público está relacionada com os gastos da dí
vida pública.

Por outro lado, diz-se que a razão da reforma
administrativa é modemizar a máquina do Estado.
Sabemos que a Constituição de 1988 introduziu vá
rios dispositivos para modernizar a máquina estatal
brasileira, dar-lhe um caráter profissional, porque a
estabilidade do servidor público é uma conquista de
vários Estados modernos, como a França e a Ingla
terra, e não uma concessão aos servidores públicos.
É um mecanismo de combate ao clientelismo e ao
nepotismo.

No entanto, o Govemo quer acabar com a es
tabilidade, praticamente liquidar o concurso público,
acabar com o plano de carreira e com a isonomia e
golpear direitos dos servidores públicos, sQb a falsa
e mentirosa argumentação de que esse é o caminho
de combate ao déficit público.

Mas qual a razão de fundo? A razão de fundo
que permeia a proposta de reforma administrativa do
Govemo é retirar responsabilidades estratégicas das
mãos do Estado. Na verdade, srªs e Srs. Deputa
dos, o mecanismo do contrato de gestão, introduzido
na reforma administrativa, tem como idéia central es
tabelecer o chamado núcleo estratégico do Estado,
que envolve segurança, fiscalização, receita, diplo
macia e informação, mas que exclui saúde e educa
ção.

Está aqui um debate decisivo. Este Governo
tentou manipular a opinião pública com a falsa argu
mentação de que as privatizações das empresas es
tatais deveriam ser feitas para que os recursos fos
sem destinados às áreas da saúde e educação. Ar
gumentava-se que as empresas estatais eram defici
tárias.

Aos poucos, o País descobriu que o Governo
quer privatizar a Companhia Vale do Rio Doce e a
Petrobrás, não com o objetivo de destinar recursos à
saúde e à educação, mas apenas com a finalidade
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de investir no pagamento da dívida pública - a razão somos -e de haver aqui alguns paladinos, os da
maior do déficit público brasileiro. oposição, defensores dos funcionários públicos do

Com a proposta do chamado contrato de ges- País.
tão, cria-se um mecanismo para que o Estado retire Queremos, e com muita clareza, fazer a racio-
de si a responsabilidade nas áreas da saúde e edu- nalização dos serviços que se prestam à população.
cação. Portanto, toda a argumentação é falaciosa, e Queremos introduzir a noção de respeito ao usuário
toda a argumentação de que as privatizaçães teriam que pode ser funcionário público ou não. Queremos
como objetivo a prioridade nas áreas da saúde edu- chegar, ao longo de uma caminhada, a salários jus-
cação é mentirosa. Daí cai por terra esta proposta. tos e dignos, para que nunca mais se possa falar em

Srs. Parlamentares, na verdade, o substitutivo marajás, em maranis, ou o que quer que seja e que
do Relator golpeia direitos dos servidores públicos, signifique poucos ganhando o resultado do trabalho
abre caminho para se deixar praticamente de lado o de muitos trabalhadores do serviço público e da lni-
concurso público, retornando ao período em que o ciativa privada.
Governo nomeava a seu bel-prazer, logo retomando Nós queremos justiça!
à situação anterior à Constituição de 1988.Conse- Temos certeza de que é fundamental se fazer
qüentemente, quero a modemização do Estado, o que já se fez, até aqui, de reforma. Quebrar mono-
mas que esta se faça o serviço das maiorias, porque pólios, regulamentar leis a eles atinentes é a lógica
o que se quer transmitir é uma falsa modemidade de das reformas em curso, é a lógica das mudanças - e
um Estado a serviço dos Govemos e das elites. em posição de honra entra a reforma administrativa.

Queremos a reforma do Estado, sim, mas para Há muito, aliás, que se fala em reforma admi-
colocá-lo a serviço das maiorias. E, nesse sentido, é nistrativa.
condição sine qua non a responsabilidade do Esta- O Presidente Getúlio Vargas realizou uma no
do para com a saúde e a educação. seu período não-constitucional. Depois, no 'Governo

Por isso, o Bloco PTIPCdoBlPDT vota contra João Goulart, foi feita uma tentativa em tomo das
esta reforma administrativa, uma vez que ela se vol- chamadas reformas de base. Falava-se, à época,
ta contra os direitos dos servidores e, sobretudo, num conjunto de reformas e, entre elas, estava, em
contra a construção de um Estado verdadeiramente posição de honra, a reforma administrativa. Houve
democrático e moderno para o nosso País. até a criação de um Ministério Extraordinário entre-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para gue à figura ilustre do falecido Almirante Emani do
encaminhar a favor, concedo a palavra ao Deputado Amaral Peixoto. E João Goulart caiu antes de poder
Arthur Virgílio. fazer a grande mudança com a qual acenava para

O SR. ARTHUR VIRGrUO (PSDB - AM.) - Sr. um País carente de justiça.
Presidente, S~s e Srs. Deputados, começa a ficar Castello Branco, pós-golpe, fez a sua reforma
mais rico o debate político nesta Casa, quando ouço administrativa, restringindo-a ao Decreto-Lei n2 200.
os ilustres membros da Oposição dizerem que pre- E agora, não poderíamos deixar de trabalhar
tendem a reforma do Estado, patenteando, portanto, as mudanças que o momento exige, se não enten-
o reconhecimento claro de que temos um Estado in- dermos que o Estado brasileiro, em sendo iníquo,
justo, iníquo e que colabora com a concentração da não podendo ele prestar bons serviços à sociedade,
riqueza. O Estado é injusto porque não pune, injusto tem de ser mudado e haverã de ser mudado com al-
porque não sabe premiar. É evidente, a partir daí, guma dor. E eu espero que seja mudado com dor,
que passa a ser até um detalhe o votó de cada inclusive para o bolso de Parlamentares. Creio que
consciência livre desta Casa na tarde de hoje. . essa será a melhor forma de se fazer justiça, embo-

Com certeza, nós do PSDB e da base de apoio ra com alguma dor.
do Govemo Fernando Henrique Cardoso, entende- Peço, por favor, desta vez, que saibamos en-
mos que, se há um Estado iníquo, que precisa ser cetar caminhada que leve a se premiar quem efeti-
reformulado para que se possa pensar em justiça vamente trabalha, aperfeiçoando a noção do plane-
social efetivamente neste País, é fundamental que jamento, dando a possibilidade de carreira e evitan-
se comece a entender ou rejeitar de uma vez por to- do que se trabalhe com falsos direitos adquiridos.
das a lógica das reformas em curso no País. Chega-se hoje a salários de mais de 70 mil reais, na

E a discussão começa a ficar rica quando se Polícia Militar não sei de onde, quando se chega a
sai do maniqueísmo de sermos nós, do Governo, su- salários que, pelos efeitos em cascata das injustiças,
postamente contra os servidores públicos - e não levam a maioria a se aposentar com um salário mfni-
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mo ou um salário mínimo e pouco, enquanto alguns trimonialismo. Mas este Estado não caiu de pára-
poucos se aposentam de forma. nababesca, sugan- quedas, foi construído pelos mesmos que hoje
do o resultado do trabalho de milhões. olham para sua criação e repudiam-na, ainda nos

Não tenho dúvida de que este é o caminho cer- querendo culpar. (Palmas.)
to. Não tenho dúvida. E digo isso de coração muito Nós temos a bandeira da reforma do Estado
aberto: reformar é o caminho justo. brasileiro, soubemos erguê-Ia no Parlamento e nas

Nós, do PSDB, temos a lógica das reformas. trincheiras quando foi preciso. Ninguém deslegitima
Se alguém não a tem, não adianta ficar discutindo o a Oposição brasileira da responsabilidade de acusar
teto salarial. Não adianta ficar discutindo detalhes. este Estado. Temos coragem de dizer: essa PEC
Se alguém tem algo que não lhe serve, não deve não merece o nome de reforma, pois ela não refor-
discutir detalhes dessa coisa que não lhe serve. Mas ma. Lança sementes da restauração das oligarquias
eu gostaria de ter, sim, um teto salarial que fosse e estabelece o padrão político de um pacto de apro-
moralizador e que atingisse todas as pessoas. Gos- priação do Estado para manter o seu modelo de ex-
taria de ter, com toda a certeza, o aprofundamento clusão e de saque da riqueza nacional. (Palmas.)
da discussão, acerca do tema, mas de maneira pro- Meus companheiros, srªs e Srs. Deputados, vi-
positiva e sensata. vemos um retrocesso de sessenta anos. Essa refor-

Que cresca o debate. Que sejamos nós dialéti- ma só tem um objetivo, só tem uma destinação: de-
coso Que venha a tese. Que venha a antítese. Que mitir servidores públicos, transformados em bode ex-
venha a síntese. Que não paremos de perseguir o piatório da crise fiscal do Estado brasileiro. Essa pro-
aperfeiçoamento das idéias, porque, de fato, não há posta não merece o título de reforma. Reforma com
Democracia em que prepondere apenas a verdade flexibilização da estabilidade, com destruição da es-
única. tabilidade do servidor? Que reforma é essa que re-

A democracia é o melhor resumo da verdade trocade o destino de construção do Estado profissio-
chinesa. É a minha verdade com a sua verdade, re- . nalizado, sem manipulação política, independente,
sultando em uma terceira, na torrente dialética, que autônomo com relação aos grupos dominantes, pre-
faz com que eu tenha, pelo menos, a certeza de que parado para cumprir a função de servir a todos? É
estou sendo coerente, colocando minha posição e a reforma. aquilo que quer destruir a principal referên-
posição do meu partido a favor da reforma. que que- cia orgânica que transforma o funcionário em servi-
rE!mos votar. dor do povo, e não em escravo do chefe político?

Se há um Estado iníquo e injusto, há, então, (Palmas.)
uma ordem que precisa ser mudada. Pode até ser Que reforma é essa? Venham responder, acei-
que alguém apareça com proposta melhor do que a tem o debate. Reforma. que flexibiliza, que permite a
nossa, mas por enquanto existe a nossa e s6 a nos- multiplicação de regras relativas ao concurso públi-
sa. Os inconformados somos nós, que não aceita- co? Isto está na proposta do Relator Moreira Franco.
mos a iniqüidade e a injustiça. Estamos, corajosa- Vai haver lei para concurso no âmbito da União, em
mente, enfrentando setores minoritários, na opção cada Estado brasileiro, em cada Município. Mas que
que fizemos, pelas maiorias, propondo as mudanças reforma. que nada!
de que carece o Estado brasileiro para se tomar de- Estão dizendo o seguinte: -Não quebramos a
mocrático e justo. (Muito bemI) estabilidade-. O Relator criou um instrumento que

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Presi- parece justo. Se houver um desequilíbrio, um peso
ciência prorroga a sessão por uma hora. na folha de pagamento que ultrapasse 60% das re-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce- ceitas correntes, diz o Relator que só nessa hipótese
do a palavra ao Deputado Marcelo Déda, para enca- haverá demissão de estáveis. Mesmo assim, primei-
minhar contra. ro demitem-se os comissionados; depois, os servido-

O SR. MARCELO DÉDA (BlocolPT - SE. Sem res não-estáveis; em seguida, só em terceiro lugar, é
revisão do orador.) - Sr. Presidente, SrIs e Srs. De- que se vai chegar aos servidores com estabilidade.
putados, ninguém mais do que a esquerda política Não é verdade!
deste País, ninguém mais do que a Oposição brasi- Vamos, Deputado Arthur Virgílio, desmascarar
!eira sabe que este Estado é iníquo, injusto, que o discurso de V. EX- O Relator estabeleceu que, an-
mantém um casamento promíscuo e imoral com a tes da demissão dos estáveis, devem ser demitidos
elite que o construiu, o qual tem gerado como seus os servidores não-estáveis, os que não fizeram con-
filhos prediletos o clientelismo, o fisiologismo e o pa- curso, os que não têm estabilidade. E colocou uma
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ressalva que envergonha esta Casa, deslustra este O SR. JOSÉ GENOíNO (BlocolPT - SP. Sem
debate e abre flancos para a crítica sincera da socie- revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. De-
dade brasileira. Eis aqui o flanco, S~s e Srs. Depu- putados, neste caso do parecer do Relator, esta ma-
tados: demitem-se os não-estáveis, desde que es- téria tem um endereço certo: é o problema da emen-
ses cargos não sejam considerados essenciais. Per- da aglutinativa para flexibilizar o teto.
gunto a V. EXªs: Quem vai considerar se os cargos O parecer do Relator diz respeito aos aspectos
são essenciais? O Congresso? A Assembléia? A de constitucionalidade. Senão, vamos contrariar o
Câmara Municipal? Não, é o Chefe do Executivo. É princípio regimental de que o parecer do Relator se
ele quem vai dizer: "Antônio é essencial, Pedro é es- manifesta sobre o mérito, em cada momento e em
sencial". O Deputado Inocêncio Oliveira disse na Co- cada destaque. É o que diz o Regimento Intemo.
missão: "Isso não chegará ao Plenário·. E está aqui, Esse é o processo. O Regimento não dá cobertura à
Srs. Deputados. pretensão de querer restabelecer essa garantia para

Dirijo-me a V. EXªs, sem nenhum preconceito preservar, de antemão, antes da votação do substi-
partidário, a cada um dos meus colegas de cada um tutivo, a flexibilidade do teto.
dos Estados do Brasil, que têm as suas bases distri- O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente,
buídas em todos os Municípios ou em parte dos Mu- peço a palavra pela ordem.
nicípios. Onde V. EXªs são oposição, imaginem um O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Prefeito que vai mandar sem ter de obedecer à esta- EXª a palavra.
bilidade, utilizando-se da figura esdrúxula de contra- O SR. GERSON PERES _ Sr. Presidente,
to de emprego - que não dá nenhuma garantia ao peço a palavra pela ordem.
servidor -, utilizando-se do contrato de gestão. Esse
tipo de contrato permite disponibilidade proporcional, O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
permite, portanto, que o Prefeito estruture a adminis- E~ a palavra.
tração à sua imagem e semelhança. Junto a tudo O SR. GERSON PERES (PPB - PA Sem revisão
isso a reeleição. Que futuro esperam V. ExAs? Que do orador.) - Sr. Presidente, com todo o respeito que te-
futuro nos espera? Que futuro espera a democracia nho pelo Deputado José Genoíno, não sou homem de
brasileira? A oligarquização do poder. apresentar nesta Casa matéria com endereço certo. O

Isso não é reforma, isso é restauração, é atra- meu objetivo é exatamente o oposto e diz respeito até
aos interesses do Partidos dos Trabalhadores.so, é um atentado contra a democracia e o Estado

de Direito, que construímos com sangue, suor e lá- Gostaria de saber qual o comportamento do
grimas. (Palmas.) Relator em relação à irredutibilidade do salário, à pa

ridade entre ativos e inativos e à estabilidade, para
O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente, que eu possa posicionar-me quanto à votação inicial

peço a palavra para uma questão de ordem. da matéria. S. EX- está prejulgando um comporta-
o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. mento. Vejam como é malicioso em tudo aquilo que

EX- a palavra. apresenta, quando as pessoas se manifestam exata-
O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi- mente com intenção oposta! (Palmas.)

são do orador.) - Sr. Presidente, desejo dirimir uma O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou de-
dúvida. O Regimento Interno, no Capítulo X, art. cidir a questão de ordem de V. ExA Desde logo que-
161, insere todas as normas e tramitações, incluindo ro dizer que não acolho sua questão de ordem e o
a tramitação de destaques. Entretanto, é omisso faço com base no art. 191, incisos" e IV, do nosso
com relação a ser a apreciação prévia ou posterior. Regimento Interno. O inciso " estabelece que o
O Regimento tem adotado sempre a precessão, por substitutivo da Comissão tem preferência, na vota-
parte do Relator, posteriormente à votação do subs- ção, sobre o projeto. E no inciso IV está dito que,
titutivo. Pergunto a V. ExA se seria possível o Rela- aprovado o substitutivo, ficam prejudicados o projeto
tor, antes da votação de seu substitutivo, fazer apre- e as emendas a este oferecidas, ressalvadas ~s

ciação dos destaques sobre a matéria e dar sobre os emendas ao substitutivo e todos os destaques.
mesmos o parecer definitivo. Portanto, os destaques serão apreciados pos-

O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, peço teriormente.
a palavra, pela ordem, para contraditar. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Com a

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. palavra o Deputado Adroaldo Streck, para encami-
ExA a palavra. nhar a favor.



DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPurADOSAbril de 1997

o SR. ADROALDO STRECK (PSDB - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srlls e Srs.
Deputados, o relatório do Deputado Moreira Franco
é polêmico e por isso - exatamente por isso - é um
relatório bom. Se ele tivesse a unanimidade da
Casa, é óbvio que não serviria para a reforma admi
nistrativa que pretendemos fazer.

Algumas mudanças importantes que ocorrem,
como, por exemplo, as que se relacionam ao teto
dos rendimentos da atividade pública, do ponto de
vista da população, são de uma importância trans
cendental, porque coloca o Pafs dentro de parâme
tros do mundo desenvolvido. Ainda esta semana ob
servava, nurna publicação, que o teto da aposenta
doria na Alemanha é de 4.500 dólares. Isso significa

, que um cidadão como Helmut Kohl, que comandou a
reunificação do pafs, que administra o Pafs há quin
ze anos, se amanhã aposentar-se compulsoriamente
ou pedir aposentadoria, vai para casa com 4.500 dó
lares de pensão.

O que o relatório contém, neste particular, é algo
que agradará à população. Não se justifica que urna
professora primária, certamente urna das pessoas de
maior responsabilidade neste Pafs, ganhe, num Esta
do como o meu, cerca de 200 reais, quando aqui mes
mo nesta Casa temos casos de aposentadorias supe
riores ao teto estabelecido no Substitutivo do Deputado
Moreira Franco, ou seja, 10.800 reais.

Irnagino que,o próprio Relator Moreira Franco,
como ex-Governador que é, deve ter também urna
aposentadoria, e está cortando na carne, fazendo
com que também ele, aprovado seu relatório, perca
o direito a essa ~posentadoria.

Recebo a infonnação de que Governadores
como Cristóvam Buarque e Vitor Buaiz estão apoiando
esta reforma administrativa. Acho que do ponto de vis
ta do PT, e da forma como o PT expõe suas convicçõ
es a respeito de estabilidade e outros problemas que
seus Governadores enfrentam, é bom que se diga que
esses dois Governadores estão apoiando o texto ela
borado pelo nosso Relator Moreira Franco.

É este o encaminhamento que eu queria fazer
aos senhores no momento em que se vota matéria
cujo relatório pode ter, como efetivamente tem, seus
defeitos, rnas no essencial ele é bom, e não pode
mos, em nenhuma hipótese, ultrapassar este limite
de 10.800 reais, pois será urna maneira de colocar
mos em pior situação ainda este Parlamento perante
a população brasileira.

É neste sentido que encaminho meu voto pes
soal, e peço o dos companheiros, favorável ao rela
tório produzido pelo Deputado Moreira Franco.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a
mesa, o seguinte requerimento:

Sr. Presidente, nos termos do art. 186, item 11,
requeiro que o requerimento de preferência para a
votação da Emenda nº 51, de autoria do Deputado
Marcelo Déda, seja submetido à votação nominal.

Assina o Deputado Barbosa Neto, Bloco Par
lamentar PMDB/PSD/PSL.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. INOC~NCIOOLIVEIRA (PFUPE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido da
Frente Liberal concorda em que esta votação seja
feita pelo processo de votação nominal e recomen
da, portanto, o voto ·sim·.

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

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

O SR. MARCELO DÉDA (BlocolPT - SE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, como autor do
requerimento, muito embora as generosas palavras
do Deputado Inocêncio Oliveira tenham convocado
os colegas a votar pelo sistema eletrônico, quero re
tirar o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está re
tirado o requerimento.

O SR. INOC~NCIOOLIVEIRA "'- Sr. Presiden
te, peço a palavra para uma questão de ordem.

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

O SR. INOC~NCIOOUVEIRA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, creio que estamos
diante de'urna questão de 'ordem. O que estava neste
momento em discussão não era mais o substitutivo do
PT; o que estava em discussão era o requerimento do
Deputado Barbosa Neto, que, após o encaminhamen
to de votação, portanto já ~m processo de votação, pe
dia que a votação fosse nominal.

Portanto, S. Exa. não podia mais retroagir, Sr.
Presidente, porque já haviam encaminhado dois ora
,dores a favor e dois contra. O que estava em discus
são nesse momento não era rnais o substitutivo do
PT. O que estava em discussão era o requerimento
do Deputado Barbosa Neto, do PMDB de Goiás, que
pedia que a votação fosse feita pelo processo nomi
nal. Então, o nobre Vice-Uder Marcelo Déda não po
dia mais retirar a matéria, desde que ela estava em
pleno processo de votação, e o que estava em dis-



O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está
decidida a questão de ordem, nobre Deputado.

O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente, sou
o autor do requerimento e quero retirá-lo.
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cussão era o requerimento do Deputado Barbosa O SR. BARBOSA NETO - Sr. Presidente,
Neto. como autor do requerimento, peço a palavra pela or-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para demo
contraditar, concedo a palavra ao Deputado Marcelo O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Déda. Exa. a palavra.

O SR. MARCELO DÉDA (BlocolPT - SE. Sem O SR. BARBOSA NETO (BlocoIPMDB - GO.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, este é um dos Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, solicito ao
momentos em que essa cadeira enobrece os ho- Líder do PFL que faça o encaminhamento antes de
mans, em que essa cadeira permite que o seu titular mim, se V. Exa. assim o permitir.
dispute o seu lugar na história. Eis um caso concreto O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Com a
em que a Casa tem que estar tranqüila quanto à palavra, pela ordem, o Líder do PFL.
isenção do seu Presidente. O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.

Veja V. Exa., que é um jurista, meu mestre, Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero dei-
que o acessório segue o principal. A matéria que es- xar clara, para que não paire.a menor dúvida do PIe-
tava em debate era um requerimento de minha auto- nário, a decisão de V. Exa.
ria. Se retiro o meu requerimento, os requerimentos O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Nobre
acessórios caem com ele. Está é uma regra elemen- Líder Inocêncio Oliveira, a questão já foi decidida, e,
tar e básica. portanto, já não há mais o que discutir.

Em segundo lugar, Sr. Presidente, o que se en- O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Quero dizer a
caminhou foi a matéria, e eu não estava aqui discu- V. Exa. que a decisão foi correta.
tindo a matéria em si, mas um requerimento. Portan- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A ques-
to, trata-se de um pedido que não tem qualquer inci- tão está decidida.
dência quanto ao mérito. É um requerimento, Sr. O SR. BARBOSA NETO - Sr. Presidente,
Presidente! peço a palavra pela ordem.

É por isso que, confiante no Presidente da Câ- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
mara dos Deputados, como membro da minoria des- Exa. a palavra.
ta Casa, vou esperar tranqüilo o deferimento da O SR. BARBOSA NETO (BlocoIPMDB - GO.
questão de ordem. (Palmas.) Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, pedi a pa-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Exami- lavra para uma questão de ordem anteriormente ao
no a questão de ordem levantada pelo nobre Depu- pedido de inscrição do nobre Líder José Machado e
tado Inocêncio Oliveira, e já que não há previsão re- quero V. Exa. permita que eu faça o meu encami-
gimental, concluo que estava, de fato, em votação o nhamento.
requerimento formulado pelo nobre Deputado Barbo- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Nobre
sa Neto. Deputado, V. Exa. falará depois.

Acolho, portanto, a questão de ordem de S. O SR. BARBOSA NETO - Sr. Presidente,
Exa. para dizer que, logo após a votação do requeri- quero insistir, até porque, na condição de autor do
mento do Deputado Barbosa Neto, poderá o Deputa- requerimento, vou retirá-lo para que o membro do
do Marcelo Déda retirar o seu requerimento. Partido dos Trabalhadores também possa retirar o

O SR. MARCELO DÉDA - Sr. presidente, seu.
peço a palavra pela ordem. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está re-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. tirado o requerimento.
Exa. a palavra. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem a

O SR. MARCELO DÉDA (BlocolPT _ SE. Sem palavra o nobre Deputado José Machado, Líder do
PT, para uma comunicação de Liderança.

revisão do orador.) - Sr. Presidente, isso é um es- O SR. JOSÉ MACHADO (BlocolPT - SP. Sem
cândalo, é um absurdo. Não faz justiça a sua biogra-
f. revisão do orador.) - Sr. Presidente, tenho dado pro-
la.

vas a todos os Srs. Líderes, ao Presidente da Casa
e aos ilustres pares de um comportamento capaz de
construir uma nova realidade política nesta Casa.
Tenho feito elogios até publicamente ao Presidente
da Câmara dos Deputados, que, com certeza, tem
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tomado iniciativas no sentido dessa construção em bém criar dificuldades para que a gestão de V. Exa.
que acredito. possa ter aqui condições de ter o seu curso normal.

A bancada de Oposição, por sua vez, tem (Palmas.)
como uma de suas prioridades fundamentais a de- Protestaremos, se não usarmos os recursos à
mocratização da Câmara dos Deputados, a garantia nossa disposição no Regimento Interno, se não
de que as minorias tenham resguardados os seus di- usarmos a força do nosso Bloco, que agora está
reitos em que encontrem amparo regimental para para conquistar a adesão do Partido Socialista Brasi-
também poder fazer prevalecer as suas posições. leiro, que será muito bem-vindo para se somar à

Em passado não muito distante, nós, enquanto Oposição.
minorias, fomos sistematicamente atropelados por Se não vemos condições, através do regula-
interpretações muita vezes maliciosas do Regimento mento da Casa, de nossos pleitos serem respeita-
Intemo desta Casa. Em muitas ocasiões, apoiados dos, não nos restará outra alternativa a não ser a re-
em pareceres de juristas, não temos visto as nossas beldia, irmos a um confronto, porque a negociação
questões de ordem serem acolhidas pela Mesa. In- não será mais possível. (Palmas.)
sistentemente, temos de recorrer à Comissão de Sou um homem de fé, que está disposto a
Constituição e Justiça e de Redação. Muitos desses construir, como Líder da bancada de Oposição. Te-
recursos estão empilhados, engavetados, sem que o nho dela todo o respaldo, mas não posso aceitar que
Presidente dessa Comissão analise e julgue os re- sistematicamente, por um rolo compressor estabele-
cursos da Oposição. cido nesta Casa, teleguiado pelo Palácio do Planal-

Isto é uma afronta ao direito da minoria de po- to, sejamos aqui humilhados. (Palmas.)
der se expressar e construir nesta Casa a verdadeira Não vamos aceitar essa situação. Nosso pro-
autonomia do Poder legislativo. testo fica registrado. Quero reunir a bancada de

Portanto, é com muito constrangimento, com Oposição, na primeira oportunidade, nesta ou na se-
muita tristeza, mas também com muita veemência mana que vem, para discutir se vamos continuar
que protesto contra o fato de, mais uma vez, sob a aceitando essa condição que nos estão impondo, ou
gestãó do ilustre Deputado Michel Temer, nós, da se vamos partir para o confronto, para a rebeldia, a
Oposição, não termos acolhido uma questão de or- fim de mostrar à sociedade brasileira que os direitos
dem absolutamente transparente e óbvia. Isso faz do povo estão sendo sonegados e vilipendiados nes-
com que fiquemos aqui o tempo todo protestando, ta Casa de leis. (Pclmas.)
protestando e protestando como minoria e vendo o Sr. Presidente, fica aqui registrado o protesto
Regimento Interno ser rasgado. da bancada de Oposição.

Portanto, Sr. Presidente, reafirmo a confiança O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Quero
de que V. Exa. na condição de Presidente desta registrar ao nobre Líder José Machado que S. Exa.
Casa, por ser jurista e Deputado eleito pela vontade tem todo o direito à manifestação que fez, e compor-
popular, tenha todas as condições de dar a essa ca- tar-se-á como bem entender no tocante à direção da
deira que ocupa a dignidade que ela merece. Tenho Oposição. (Palmas.) .
a convicção de que V. Exa. tem esse compromisso, O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA _ Sr. Presiden-
mas falo aqui do meu constrangimento de ver reite-
rada e sistematicamente negados aqui os pleitos da te, peço a palavra para uma Comunicação de Lide-
Oposição, que, encaminhados, em grau de recurso, rança.
para a Comissão de Constituição e Justiça, ali não O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce-
são julgados devido ao poder absoluto da maioria e do a palavra ao Deputado Inocêncio Oliveira para
da ação discriminatória de seu Presidente. uma Comunicação de Liderança, pelo PFL.

Então, Sr. Presidente, fico sem esperança de S. Ex' dispõe de dez minutos.
que, sob a gestão de V. Exa., possamos dar passos O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
firmes, consistentes, no sentido da democratização Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ouvi com
desta Casa. Não podemos aceitar esta situação. muita atenção - e todo Plenário o fez - o Líder do

Quero dizer do nosso inconfonnismo, da nossa Bloco de Oposição.
indignação, como também que nós, da Oposição, a Gostaria que o mesmo fosse feito em relação
partir do momento em que não temos a mínima con- aos demais partidos da base de sustentação do Go-
dição de ver a democracia nesta Casa prosperar, va- vemo. Democracia é, sobretudo, isso, Sr. Presiden-
mos mudar o nosso comportamento. Vamos tam- te: é ouvir os contrários, o contraditório, é discutir as
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questões. Portanto, quero merecer a mesma aten- maioria desta Casa? Que democracia é essa, em
ção dos partidos de Oposição. que apenas uma pequena minoria que falar, em de-

Sr. Presidente, ninguém neste País tem o direi- trimento da grande maioria, que não tem o direito de
to de achar que V. ExB pelo seu passado, pelo que dizer suas palavras? Para eles, a democracia é da
representa, pelo tempo que esteve aqui como Líder boca para fora, só serve quando lhes interessa, e
do PMDB e pelo exercício da Presidência durante não quando satisfaz os interesses do País.
esse pouco tempo, merece qualquer reparo. Por isso, quero citar um artigo para mostrar

Quero iniciar minhas palavras, Sr. Presidente, que a decisão de V. ExB foi estribada única e exclusi-
dizendo que V. ExB tem um conceito, não apenas vamente no Regimento Interno. O art. 104 diz o se-
nesta Casa, mas no seu Estado; como grande jurista guinte:
que é, inclusive com um livro publicado, que serve ·Art.104 .
de modelo a várias faculdades de Direito, sobre a A retirada de proposição, em qualquer fase do
Constituição do País. Quero dizer mais ainda, Sr. seu andamento, será requerida pelo autor ao Presi-
Presidente, que a decisão de V. EX- não merece re- dente da Câmara que, tendo obtido as informações
paro algum, porque foi estribada única e exclusiva- necessárias, definirá ou não o pedido, com recurso
mente no Regimento Interno. Portanto, quero mere- para o Plenário.·
cer a atenção da Oposição, para que, depois, então, O que o nobre Deputado Barbosa Neto fez foi
possa fazer o contraditório. um recurso aI? Plenário, para que este dissesse,

Já que estou encaminhando como Líder no ho- através de votação nominal, se queria ou não votar a
rário destinado ao meu partido, quero dizer que não matéria. Por isso, a decisão de V. ExB não merece o
estou falando sobre a questão vencida, mas apenas menor reparo, corno não merecem o menor reparo
sobre o que aconteceu neste plenário, para que não todas as decisões tomadas por V. EX- até o momen-
paire a menor dúvida sobre as decisões que daqui to na Presidência da Casa e, tenho certeza, até o fi-
são emanadas, que, por sua vez, são manifestadas nal do seu mandato, como o dirigente maior de nos-
por meio do voto. Ninguém ganhou votação nem sa instituição.
proposição alguma, por mais simples que fosse, pelo Sr. Presidente, V. ExB não precisava, como não
grito, a não ser através daquilo que é mais legítimo precisa, a defesa do Líder do Partido da Frente Liba-
no sistema democrático, que é a votação. Quando ral, não precisa da defesa do Líder do seu partido,
pairam dúvidas, não há outra maneira de decidir as corno não precisa de defesa de nenhum Líder e de
dissensões, de decidir posições contrárias, a não ser nenhum Deputado, porque a consciência de V. EX-,
por meio de votação. E esse bloco de sustentação o seu passado e a sua história já dizem quem é V.
do Governo tem vencido todas as votações, porque EX- Assim, retiro qualquer insinuação que se faça à
tem voto suficiente para aprovar e votar essa maté- conduta parcial de V. EX- na condução dos nossos
rias. Por isso, quero dizer que os argumentos do in- trabalhos.
flamado discurso do Líderes do Bloco de Oposição, Eram, essas, Sr. Presidente, as palavras que
a quem respeito pela sua coerência, pelo seu traba- desejava proferir para fazer justiça a um homem dig-
lho, não merecem ser, neste momento, acatados no, correto, sério e probo, em nome do meu partido,
pelo Plenário, sobretudo, Sr. Presidente, porque o em nome daqueles que querem que esta Casa deci-
art. 104 do Regimento Interno é claro. da, através da votação, as'duas matérias mais polê-

É preciso que se evite o emocionalisrno, a radi- micas do momento e fundamentais para a vida deste
calização, que nos conduzamos pela razãÇ>. Não pos- País. (Palmas.)
so nem citar nenhum artigo! Será que o artigo incomo- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Antes
da a Oposição? Será que não posso citar um dispositi- de conceder a palavra ao nobre líder do PMDB,
vo do estatuto que rege a vida desta Casa? Será que quero agradecer ao Líder Inocêncio Oliveira as pala-
não tenho o direito de mostrar que a decisão de V. ExB, vras que me dirigiu, mas também afirmar, desde
Sr. Presidente, foi estribada única e exclusivamente no logo, que não preciso de defesa.
Regimento Interno? Será que o Líder da Oposição tem Na verdade, tenho a mais absoluta convicção
o direito de falar - e nós o ouvirmos atentamente - e o daquilo que decidi. Posso ter decidido errônea, mas
Líder de um dos maiores partidos da Casa não tem o não maliciosamente. Devo reconhecer que muitas e
direito de dizer o que pensa? muitas vezes na Presidência, por infalível que não

Sr. Presidente, vou perguntar: que democracia sou, poderei errar, mas jamais farei algo em detri-
é essa, em que a minoria quer-se impor à grande mento do Poder Legislativo.
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Deste modo, quero acolher publicamente a ma- humildade. Receba, então, neste momento, a decla-
nifestação do Líder José Machado, que tem dado ração do Líder do seu partido, que transmite nesta
provas de uma grande integração aos trabalhos des- hora, com absoluta convicção, respaldado por toda a
ta Casa - e sou testemunha disso -, mas quero re- sua bancada, nosso sentimento de orgulho por tê-lo
pelir, e com a mesma veemência utilizada pelo Líder eleito Presidente da Câmara dos Deputados do Bra-
da Oposição, as palavras que S. Ex!! proferiu em re- sil. (Palmas.)
lação à minha decisão. Neste momento, Sr. Presidente, toma-se des-

Reitero que estou absolutamente convencido necessário fazer novamente remissão aos artigos re-
da minha decisão, secundada inclusive pelo artigo gimentais que amparam a decisão sábia e acertada
regimental que o Líder Inocêncio Oliveira acabou de de V. Ex!! A respaldá-Ia não estaria a "alavra do Lí-
citar. Eu havia esclarecido que logo após a decisão der do seu partido. A respaldar os seus atos, os
do requerimento do Deputado Barbosa Neto, o autor seus gestos, a sua altanaria, está a sua biografia, a
do requerimento, Deputado Marcelo Déda, poderia sua postura na vida pública, que fez com que V. EXª
retirá-lo, de modo que não tenho qualquer objeção pudesse ocupar, para honra do PMDB e desta Casa,
àquilo que eu próprio decidi. Não preciso, portanto, o cargo de Presidente da Câmara dos Deputados.
de defesa alguma. Portanto, receba nesta hora, Sr. Presidente,

Enfatizo que este debate é interessante, é im- não o elogio, não a crítica, não só - como já disse -
portante, e que a democracia é fácil de pregar, mas a manifestação do nosso orgulho por tê-lo a nos pre-
difícil de praticar, porque, quando se pratica a demo- sidir, mas receba, sobretudo, Presidente Michel Te-
cracia, é preciso estar nessa Mesa para ouvir as mer, a certeza absoluta de que depositamos nos
eventuais imprecações ditas da tribuna pelo Líder da seus ombros a confiança permanente em que este
Oposição. Na democracia convivem Oposição e Si- Plenário, sob seu comando, não será nunca uma
tuação, e a Presidência da Casa há de ouvir, com a Câmara vazia, sem eco, e não será jamais um Ple-
mesma altanaria, com a mesma sobranceria e com a nário que não represente a vontade majoritária da-
mesma dignidade, as críticas e os elogios. queles que para aqui nos conduziram para bem rep-

Recebo as críticas do Deputado José Machado resentá-Ios, e, mais do que isso, para, exercendo o
e recebo os elogios do Líder Inocêncio Oliveira, mas direito da Maioria, mantermo-nos sempre associa-
repudio, em nome da autonomia, da independência dos, vinculados ao desejo da Nação.
do Poder Legislativo, que tenho p~gado e praticado, A Nação - queiram ou não os radicais, aqueles
aquilo que S. Ex!!, o Deputado José Machado, alar- que não tendo argumentos preferem os gritos -
deou da tribuna, a eventual agressão à Presidência aponta no sentido de que devemos reformar este
da Casa. (Palmas prolongadas.) País; devemos, sim, combater privilégios de mino-

Antes das palmas, é preciso o argumento. Va- rias e assegurar os direitos da maioria. É isto que o
mos aprender a argumentar nesta Casa, sem vaias PMDB - partido que nasceu sob a égide das mudan-
ou aplausos, instrumentos sempre da Minoria. ças, sob o império das transformações, sob o co-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) )- Tem a mando dos avanços - quer fazer nesta Casa, e o
palavra o nobre Líder do Bloco Parlamentar fará, queiram ou não os radicais.
PMDBlPSDIPSL, Deputado Geddel Vieira Lima, Quanto à reforma administrativa, matéria que
para uma Comunicação de Liderança. estamos discutindo, prefiro ouvir não os uivos que se

O SR. GEDDEL VIEIRA UMA (BIocoIPMDB - manifestam em alguns setores ao meu redor, mas a
BA. sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, desejo voz ponderada do PT, no que diz "sim", a voz de Vi-
falar, mas uivos atrás de mim não me permitem con- tor Buaiz e de Cristóvam Buarque, que, cientes da
cluir o raciocínio. Peço a V. Ex!! que me assegure a pa- responsabilidade que têm como governantes, que-
lavra para que eu continue reverenciando este Planá- rem a reforma do Estado, querem viabilizar a máqui-
rio, achando que sempre me dirijo a uma legião de na administrativa, querem um Estado ágil, que te-
companheiros, e não a uma horda de bárbaros. nha, sobretudo, o cidadão como derradeiro e único

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -A Presi- beneficiário dos seus serviços.
dência assegura a palavra ao nobre Líder Geddel Receba, Sr. Presidente, nesta candente pala-
Vieira Lima. vra, a nossa manifestação de orgulho e satisfação,

O SR. GEDDEL VIEIRA LIMA - Sr. Presiden- na certeza de que a Câmara está entregue às mãos
te, V. Exª, com seu espírito democrático, declarou honradas de V. Ex!!, o grande Presidente Michel Te-
que recebia as críticas e os elogios com a mesma mer. (Palmas.)
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Muito principalmente, quando eventuais posições nossas
obrigado, Deputado. tenham a discordância de V. ExA, Sr. Presidente,

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem a que define e decide em nome de todos nós.
palavra o nobre Uder do PSDB, Deputado Aécio Ne- Portanto, nós que estamos debruçados, objeti-
ves, para uma Comunicação de Liderança. vamente, sobre a questão da reforma administrativa,

O SR. AécIO NEVES (PSDB - MG. Sem revi- por termos a absoluta consciência da sua necessida-
são do orador.) - Sr. Presidente, SrAs e Srs. Deputa- de e urgência, não nos negamos, em qualquer m0-

dos, considero, por um lado, absolutamente natural mento, a discutir qualquer um dos seus aspectos, a
o debate que se trava nesta Casa. Afinal de contas, propor modificações, a propor aprimoramentos.
hoje iniciamos de maneira objetiva a discussão de Sr. Presidente, tenho a convicção do que estou
um tema que há muito palpita neste País. a dizer, em nome de cada um dos Parlamentares do

Nós, do PSDB, temos a consciência absoluta- PSDB, que votaram a favor da reforma administrati-
mente clara do que estamos fazendo e das propos- va, que votaram a favor da modemização deste
tas que aqui estamos defendendo, porque fomos País, da moralização da Administração Pública, pre-
eleitos, ao lado do Presidente Femando Henrique, parando este País para o futuro que está por vir.
com um programa de govemo e um projeto que vem Não temos obrigação de seguir dogmas defini-
sendo discutido nesta Casa e obtendo sucessivas dos, pelo contrário, sempre que o bom senso nos
aprovações, porque é o projeto da modemização da apontar caminhos, estaremos dispostos, como já es-
nossa economia, o projeto da moralização da Admi- tivemos no passado, a seguir firmemente por esses
nistração Pública, o projeto que busca levar este caminhos. E vamos estar de peito aberto, de cara la-
País a um novo tempo de competitividade, na hora vada, conscientes de que estamos trabalhando em
em que o novo milênio se avizinha. benefício do povo, defendendo os avanços, sem

Em decisões tão acaloradas como esta, que fe- aceitar qualquer tipo de patrulhamento, venha ele de
rem e ferem de morte interesses e corporações que onde vier.
há muito se beneficiam do imobilismo do Poder le-
gislativo, com o qual por muito tempo convivemos, é Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, é dessa
natural que as reações cheguem ao nível que aqui forma que o PSDB vai estar, hoje, amanhã ou quan-
chegaram. do for, discutindo as necessárias e urgentes transfor

mações que este País precisa viver.a que nós, do PSDB, não podemos aceitar é
que, em nome da democracia e desta Instituição, de- Fica, portanto, o apelo deste Uder a toda a
cisões absolutamente respaldadas no Regimento In- Casa para darmos, a partir deste momento, mais
temo desta Casa tenham as reações violentas que ênfase e espaço à discussão de idéias e menos
tiveram, inclusive com ataques pessoais a alguém tempo à balbúrdia, ao barulho e à incompreensão,
que, como ninguém, tem representado os altos inte- que nada enobrecem o Parlamento;. Discutamos e
resses da dignidade e da independência do Poder nos confrontemos através das idéias, mas jamais
legislativo. os homens devem brigar para construir um País

Não se trata, Sr. Presidente Michel Temer, de mais decente, para que cada um de nós possa as-
fazer a V. ExA qualquer elogio e trazer qualquer pala- sumir a sua responsabilidade e dos nossos atos se
vra de solidariedade. No momento em que respalda- orgulhar.
mos as decisões de V. ExA, respaldamos a nós mes- Deixo a minha palavra de esperança, a fim de sa-
mos; no momento em que elogiamos V. ExB, elogia- bennos, daqui para frente, responder às nossas respoo-
mos esta Casa, que teve a correta visão de colocá-lo sabilidades, discutindo, quando for o momento, o mémo
no cargo de nosso representante maior. de cada uma das questões; mas sempre de maneira vi-

SrAs e Srs. Deputados, no momento em que ril, firme e decidida, devemos nos contrapor àqueles que
sabemos que, além desta, inúmeras outras matérias eventualmente não conseguem, através da cornpreen-
haverão de ser tratadas e discutidas nesta Casa, são do que é a verdadeira ação legislativa, aceitar e
matérias que mexerão, de forma definitiva, na vida acatar decisões que às vezes os contrariam.
deste País, é preciso que o respeito aos Pares seja Deputado Michel Temer, aqui fica uma home-
uma norma definitiva. O respeito pessoal a todos nagem do PSDB a V. ExA e a esta Casa, que soube
aqueles que aqui estão, emanados do voto popular, colocá-lo no posto, como nosso maior condutor. Te-
deve ser uma prática permanente quando as nossas nho certeza de que quem ganha com isso é o Parla-
decisões são acatadas pela Presidência e também, mento, a democracia e o nosso Brasil. (Palmas.)



Abril de 1997 DIÁRIO DA CÂMARA OOS DEPUTAOOS Quinta-feim 3 08557

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce- O SR. BENITO GAMA':'" Sr. Presidente, peço a
do a pálavra ao nobre Líder do PPB, Deputado palavra como Líder do Governo, para uma Comuni-
Odelmo Leão, para uma Comunicação de Liderança. cação de Liderança. .

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
são do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputa- V.Ex! a palavra, Líder do Governo, Deputado Benito
dos, toda a Casa sabe que o Partido Progressista Gama.
Brasileiro - PPB -, fruto da fusão política PPIPPR, é O SR. BENITO GAMA (PFL - BA. Sem revi-
um partido que, na primeira instância, durante o ano são do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputa-
político que elegeu o Presidente Fernando Henrique dos, é lamentável que num momento como este, em
Cardoso, teve o seu candidato e a sua posição pró- que estamos decidindo o futuro deste País, alguns
prios. setores radicais da Oposição tentem tumultuar o pro-

Eleita a sua bancada de Deputados Federais e ~esso, e apenas o processo, deste,debat~ democrá-
Senadores, a partir daí procuramos sempre estar ao tlCO que estamos travando .no Brasil atraves do pro-
lado do Brasil e das teses que realmente são do in- grama de reformas,. ~sp~lalment~ n~ste momento,
·teresse do povo brasileiro. com a reforma administrativa em amblto federal, es-

. , tadual e municipal.
Quer~mos parabenizar, nes!e momento, V.E: Há um clamor, Sr. Presidente, para que o Con-

pela maneira como está condUZindo essa questao d rbe ' rit b t t t'
polêmica. Que líder pode dizer, alto e bom som, que ~ress~ ~ I re no me o so re es a e ou ras ma e-
não há divergência na sua bancada? O PPB tem as nas ta~ Importante que estam~s ~ebatendo nesta
suas divergências respeita-as mas é um partido de Casa, Infe!lzmente, co~ o .radicalismo de alguns'
posição clara, c~rente e qu~ quer o progresso do poucos. Nao vamos aceitar IS~O e vamos enfrentá-
Brasil como diz a sua sigla partidária: Partido Pro- los no argumento, democratl~mente" e também

: t B 'I' pelo voto, para mostrar ao Brasil a realidade desta
gressls a rasl elro. reforma administrativa e também das reformas que

Sr. Presidente, para conduzir matéria tão polê- discutimos ao longo dos últimos dois anos.
mica, de tal a~plitude e ~a~nitude ~ara,este mo- Nós, partidos da base do Governo, estamos
mento da sociedade brasll.elra, preclsana~os ter trabalhando democrática e dignamente para cons-
V.Ex-. Apesar de o meu partido, o PPB, ter Sido con- truir o País que todos nós precisamos que seja forte
tra a candi~atura de"V,~, també~ manteve uma dentro de pouco tempo.
postura de Independencl.a, co~ muita honra, defen- Por isso, Sr. Presidente, repudiamos as pala-
dendo o nosso colega Pnsco Viana. vras proferidas hoje neste plenário, da O~sição,

Queremos, então, parabenizá-lo, dizendo, Sr. tentando agredir V. V.Ex! e os partidos da base do
Presidente, que matéria como esta só pode ser con- Governo. Quero, neste momento, em nome da Lide-
duzida com coerência, bom senso, determinação, rança do Governo, demonstrar pelo processo digno
permitindo-se que todos, democraticamente, possam e coerente com que V. V.Ex! não somente como
expressar a sua vontade e a sua posição política. Presidente, mas como Líder .do PMDB e como De-

Assim, o PPB irá apresentar essa matéria à putado, ao longo dos últimos anos, tem travado o
sua bancada, indicando a votação favorável ao rela- debate democrático e plural nesta Casa, nossa con-
tório, mas ressalvando os destaques, para que pos- fiança no comando da Mesa Diretora presidida por
samos discuti-Ia com a bancada e votá-Ia democrati- V. V.Ex!. Assim, controlado esse processo que a Opo-
camente. sição tenta obstruir no momento de uma votação tão

. ,importante como a reforma administrativa, os partidos
Portanto, quero parabenizar V: V.Ex!, c_umpn- da base do Govemo poderão deliberar e mostrar ao

mentá-Io pel~ mod?, como.condUZiste se~sao ~m País esse processo de reforma administrativa, que
que se aprecia matena que Interessa a mais de Ctn- I t . t' Ad' 't - P'bl' Federal, . , , . rea men e vai lrar a miniS raçao u lC8 ,
co mil prefeitos de todo o PaiS, Interessados em tor- E t d IM" I d t, , , . be d" trá . s a ua e unlClpa , o caos em que se encon ra,
nar seus munlclploS mais m a miniS vels. pois precisamos administrar para 150 milhões de bra-

A matéria requer cautela, prudência, discern- sileiros e não para uma pequena minoria de privilegia-
imento, bom senso e, logicamente, um entendimento dos que a Oposição sempre defendeu nesta Casa,
político, se possível, entre todos os partidos do Con- principalmente nos últimos dois anos.
gresso Nacional. O que ouvimos hoje da Oposição, tentando

Meus parabéns, Sr. Presidente. obstruir esse processo, também ouvimos em relação
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à reforma da Previdência, em que, com o voto da
Oposição, foram mantidos privilégios vergonhosos
na Administração Pública e na Previdência Social.

Sr. Presidente, estamos conscientes de que te
mos hoje o melhor projeto para a Administração PÚ
blica Federal, Estadual e Municipal. Temos argu
mentos e temos coragem de expressá-los, democra
ticamente, neste plenário, nas praças públicas e nas
ruas, em defesa de um programa de reforma pelo
qual todo o País anseia.

Por isso, neste momento, a liderança do Go
vemo reafirma a disposição de continuar a votação
do projeto de reforma administrativa e enfrentar a
Oposição com argumentos, para que todo o povo
brasileiro possa sentir e ouvir que estamos com o
bem, com os trabalhadores, buscando melhores dias
para o País.

Sr. Presidente, a liderança do Governo e os
partidos da sua base de sustentação nesta Casa
confirmam o processo de discussão e votação de to
das as reformas, sobretudo, desta que tanto o País
espera e o povo brasileiro deseja.

Consignamos a total confiança no comando de
V.EX- nesta Casa, em nosso partido e nos Deputa
dos dos partidos da base do Governo. Por isso, o
Govemo mantém todas as reformas, inclusive a ad
ministrativa, para continuar buscando, debatendo,
argumentando e trazendo melhores dias para o povo
brasileiro, como aqui se tem feito desde o dia em
que o Presidente Fernando Henrique assumiu o Go
verno da República.

Sr. Presidente, a Liderança do Governo quer,
vai e precisa votar a reforma administrativa como fei
ta pelo Relator, Deputado Moreira Franco, que, ao
longo de dois anos, com debate democrático e
exaustivo, ouvindo todos os partidos, todos os Depu
tados individualmente e a sociedade civil, buscou in
serir no seu relatório o que realmente pensam as
pessoas que querem uma administração pública
ágil, sem desperdício e privilégios.

Reafirmamos, portanto, nossa disposição de
continuar neste Plenário a discussão e a votação de
reforma administrativa, para o bem de todos os bra
sileiros. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Fica
adiada a votação do restante da matéria para a pró
xima sessão.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Apre
sentação de proposições.

Os Srs. Deputados que tenham proposições a
apresentar queiram fazê-lo.

APRESENTAM PROPOSiÇÕES OS
SENHORES:

PAULO PAIM - Projeto de lei que altera a re
dação da Lei n2 8.036, de 1990, para permitir a mo
vimentação da conta vinculada e a utilização dos re
cursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
no custeio da educação do trabalhador e de seus
dependentes.

Projeto de decreto legislativo que susta a apli
cação da Portaria nº 85, de 1997, do Ministério do
Trabalho.

ANTÔNIO JORGE - Indicação ao Poder Exe
cutivo, por intermédio do Ministério E;xtraordinário de
Política Fundiária, do exame da oportunidade e con
veniência de alterações na cobrança do .ITR.

Projeto de lei que proibe o uso de cigarros e
demais derivados do tabaco nas aeronaves comer
ciais em vôos domésticos.

Projeto de lei que veda o consumo de bebidas
alcoólicas nas aeronaves comerciais em vôos do
mésticos.

JOÃO PAULO - Requerimento de informações
ao Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo
sobre adoção, pela Secretaria de Comércio Exterior,
de medidas de proteção contra a importação de bar
rilha.

JAIR BOLSONARO - Projeto de lei que altera
a Lei nº 4.591, de 1964, que dispõe sobre o condo
mínio em edificàções e as incorporações imobiliárias
no capítulo referente à Assembléia Geral.

MARIA VALADÃO - Indicação à Presidência
da República de incremento de programas de treina
mento e reciclagem de policiais, militares e civis,
com o objetivo de melhora de atendimento, assim
como o estabelecimento de linha telefônica para de
núncias de abusos perpetrados pelos mesmos.

LIMA NETTO - Indicação ao Poder Executivo
de proposição de projeto de lei dispondo sobre audi:
toria dos benefícios concedidos pelo INSS.

Projeto de lei que altera dispositivo da Lei nº
9.317, de 1996.

DEJANDIR DALPASQUALE E OUTROS - Re
curso ao Presidente da Câmara dos Deputados con
tra apreciação conclusiva por Comissões Técnicas
ao Projeto de Lei n2 2.226, de 1996.

MARTA SUPLlCY - Requerimento de informa
ções ao Ministério da Previdência e Assistência So
cial sobre mudanças de normas no INSS.

PEDRO WILSON - Requerimento de informa
ções ao Ministério da Fazenda sobre a política de
pessoal do Banco do Brasil.



Altera a redação da lei n!! 8.036, de 11
de maio de 1990, para permitir a movimen
tação da conta vinculada e a utilização dos
recur:sos do Fundo de Garantia do Tempo
de serviço no custeio da educação do tra
balhador e de seus dependentes.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1I! O §§ 21! e 32 do art. 9º da Lei n2 8.036,

de 11 de maio de 1990, passam a vigorar com a se
guinte redação:

-Art. 92 .

§ 22 Os recursos do FGTS serão apli
cados em habitação, saneamento básico e

SILVIO PESSOA - Projeto de lei que dispõe
sobre a definição de contratos de cláusulas unifor
mes para os fins do art. 54, I, a, da Constituição Fe
deral, e dá outras prividências.

TET~ BEZERRA - Projeto de lei que acrescen
ta parágrafo ao art. 106 da Lei n2 8.213, de 1991,
para disciplinar sobre meios de comprovação de
tempo de exercício de atividade por parte de traba
lhadores rurais.

EULER RIBEIRO - Indicação ao Poder Execu
tivo de proposição de projeto de lei para permissão
ao INSS de celebração de convênios de prestação
de serviços com os Municípios.

ARNALDO FARIA DE SÁ - Requerimento ao
Presidente da Câmara dos Deputados de declara
ção de prejudicialidade da votação pela rejeição das
emendas apresentadas pela Comissão de Constitui
çãoe Justiça e de Redação à Proposta de Emenda
à Constituição nl! 173-B, de 1995.

PROJETO DE LEI N2 2.922, DE 1997
(Do Sr. Paulo Paim)
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PEDRO WILSON E OUTROS - Requerimento em geral, altera as Leis n2s 9.129, de 1995, e 8.212,
ao Presidente da Câmara dos Deputados de consti- de 1991, e determina ou!ras providências.
tuição de Comissões Externa para verificação In JOSÉ CHAVES - Projeto de lei que determina
loco ocupações de terra nos Municípios de Itaquiari, que as Assembléias Legislativas sejam obrigatoria-
Estado do Mato Grosso do Sul, e São José do Povo, mente notificadas da liberação de recursos federais
Estado de Mato Grosso. para os respectivos Estados e dá outras providên-

ROBERTO PESSOA - Requerimento de infor- cias.
mações ao Ministério da Educação e do Desporto ARTHUR VIRGfUO - Proposta de emenda à
sobre os Municípios do Estado do Ceará pendentes Constituição que altera o art. 32 do Ato das Disposi-
de prestação de contas dos recursos do programa ções Constitucionais Transitórias prevendo revisão
de distribuição da merenda escolar referente ao ano constitucional no ano de 1999.

de 1996. Requerimento ao Presidente da Câmara dos
RICARDO IZAR - Projeto de lei que condena Deputados de realização de sessão solene e home-

ao pagamento de honorários advocatícios a parte nagem póstuma ao advogado Evaristo de Moraes Fi-
vencida que interpôs recursos protelatório. lho.

WIGBERTO TARTUCE - Projeto de lei que re
voga o art. 240 do Decreto-Lei n2 2.848, de 1940 
Código Penal.

Projeto de lei que permite que as mulheres es
tupradas por parentes possam proceder à interrup
ção da gravidez.

Projeto de lei que dispõe sobre a concessão de
anistia ao réu que colaborar com as investigações
criminais.

Projeto. de lei que dá nova redação aos arts.
81, inciso 11, e 243 da Lei n2 8.069, de 1990 - Estatu
to da Criança e do Adolescente.

Projeto de lei que dispõe sobre a obrigatorieda
de de colocação de fotos de menores desaparecidos
em embalagens de produtos e contas de água, luz
gás e telefone.

JOÃO FAUSTINO - Projeto de lei que fixa nor
mas de organização e funcionamento dos cursos de
nível médio que habilitam ao exercício de profissões
técnicas.

CIDINHA CAMPOS - Requerimento de infor
mações ao Ministério da Saúde sobre o servidor que
menciona.

BENEDITO DOMINGOS - Projeto de lei que
acrescenta §§ 12 e 22 ao art. 22 da Lei nl! 7.897, de
1989, que dispõe sobre a doação de bens imóveis
da União ao Distrito Federal, e dá outras providên
cias.

UNDBERG FARIAS - Requerimento ao Presi
dente da Câmara dos Deputados de instituição Co
missão Externa para acompanhamento das investi
gações de abuso e violência policial militar contra a
juventude.

JOSÉ CARLOS VIEIRA - Projeto de lei que
autoriza o parcelamento do recolhimento de contri
buições previdenciárias devidas pelos empregadores
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no financiamento de programas de educa- Federal e do Ministério da Educação, o número
ção para o trabalhador e seus dependentes. anual de inscritos em financiamentos do crédito edu-

§ 3R.O programa de aplicações deverá cativo supera, em praticamente 10 vezes, o montan-
destinar: te de novas concessões de financiamento, urge que

a) 60% (sessenta por cento) dos recur- novas fontes de recursos possam se somar às par-
sos para a área de habitação popular; cas disponibilidades do Programa do Crédito Educa-

b) 30% (trinta por cento) dos recursos tivo. Da mesma forma, é incompreensível que o titu-
para a área de saneamento básico; e lar da conta vinculada do FGTS não possa ter aces-

e) 10% (dez por cento) dos recursos so a seu saldo para o pagamento das suas despe-
para o financiamento dos gastos com a edu- sas de educação e as de sua família.
cação do trabalhador e seus dependentes, Neste sentido, o presente projeto de lei altera a
nos moldes do Programa do Crédito Educa- redação dos arts. 9º e 20 da Lei nº 8.036/90, que tra-
tivo, de que trata a Lei nR 8.436, de 25 de ju- ta do FGTS, para ampliar o montante de recursos
nho de 1992, com condições definidas pelo disponíveis para que o trabalhador possa investir em
Conselho Curador do FGTS, sendo que o sua educação e na de seus dependentes.
retomo das operações de crédito realizadas Com a modificação realizada no Art. 9º da
nesta modalidade constituirá patrimônio do mencionada lei, 1O~ dos recursos para aplicação do
FGTS.- FGTS passariam a ser utilizados obrigatoriamente

Art. 2R O art. 20 da Lei nR 8.036, de 1990, pas- em programas de financiamento educacional, o que
sa a vigorar acrescido do seguinte inciso: significa, dadas as disponibilidades atuais do Fundo,

-Art. 20 praticamente dobrar o volume anual de recursos
XII - pagamento de matrículas, mensa- para crédito educativo.

Iidades e outras despesas com educação, Ressalte-se que, mesmo com essa modifica-
ou ainda de prestações e saldo devedor de- ção, os recursos disponíveis para habitação popular
correntes de financiamento contraído no Aro- e saneamento básico, principais destinações das
bito do Programa do Crédito Educativo para operações de crédito do Fundo, não serão alterados,
si ou seus dependentes.- pois, tradicionalmente, o orçamento do FGTS tem

Art. 3R Esta lei entra em vigor na data de sua destinado 60% dos recursos para habitação popular
publicação. e 30% para saneamento. Os outros 10% eram utili-

Art. 4R Revogam as disposições em contrário. zados em financiamentos de infra-estrutura urbana
(pavimentação, meio-fio, microdrenagem, etc.) que,

Justificação embora necessários, podem ser tipicamente atendi-
Em extensa matéria da Gazeta Mercantil, pu- dos com recursos orçamentários das próprias prefei-

blicada em fevereiro de 1997, pesquisadores do turas. Esse, aliás, tem sido o entendimento do Con-
IPEA afirmam, com base em dados da Pesquisa Na- selho Curador do FGTS, na medida em que, nos
cional por Amostra de Domicílio-PNAD, .que o princi- dois últimos orçamentos anuais, aprovou exclusiva-
pai fator a responder pelas desigualdades de renda mente programas em habitação e saneamento.
no Brasil é a educação. Além da má qualidade do É provável, inclusive, que a substituição de in-
ensino fundamental, as diferenças nas oportunida- vestimentos em infra-estrutura por financiamentos
des de acesso ao segundo grau e às universidades educacionais melhore o equilíbrio econômico-finan-
são responsáveis pelo enorme hiato de rendimentos ceiro do FGTS, na medida em que o prazo de finan-
do trabalho entre pobres e ricos. ciarnento desses últimos é substancialmente menor.

Caso não sejam imediatamente tomados dispo- Além dessa expressiva ampliação do montante
níveis recursos adicionais para a educação, focaliza- disponível para financiamento das despesas educa-
dos nos trabalhadores de baixa renda e seus depend- cionais do trabalhador, a inclusão de nova modalida-
entes, as desigualdades de renda no Brasil tenderão a de. de saque permitirá, ao titular da conta vinculada
piorar sensivelmente, principalmente porque as novas do FGTS, utilizar seu saldo para custear despesas
tecnologias e processos de produção demandam, de de custeio de sua educação e de seus dependentes.
forma crescente, trabalhadores com maior nível de as- Diante do elevado alcance social da medida,
colaridade e qualificação profissional. temos a certeza de contarmos com o apoio de nos-

Diante desse quadro, e levando-se em consi- sos ilustres colegas à aprovação deste Projeto de
deração que, segundo dados da Caixa Econômica Lei.



. Proibe o l.lSO de cigarros e demais
derivados do tabaéó nas aeronaves co
merciais em vôos domésticos.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 É vedado fumar cigarros e demais deri

vados do tabaco nas aeronaves comerciais. em vôos
domésticos de qualquer duração.

Art. 22 A inobservância do disposto no artigo
anterior sujeitará 08 infratores à retirada da aeronave
na primeira escala do vôo, quanQo houve,r, e ao pa
gamento de multa de quinhentos reais, corrigidas se
mestralmente com aplicação do mesmo índice utili
zado, no período, para atualização das cademetas
de poupança.

Parágrafo único. No caso de reincidência, a
multa será aplicacia em dobro.

Art. 32 A fiscalização das disposições desta lei,
assim como a imposição das multas, cabem ao De-

INDICAÇÃO N2798, DE 1997

Sugere ao Poder Executivo, por in
termédio do Sr. Ministro Extraordinário
da Política Fundiária (Incra), o exame da
oportunidade e conveniência de serem
feitas alterações na cobrança do ITR.

Senhor Presidente,
Os proprietários de terras improdutivas, de par

cos recursos econômicos, especialmente nas regiõ
es mais pobres do País, enfrentarão sérias dificulda-
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Sala das Sessões, 2 de abril de 1997.- des para arcar com o ônus de pagamento do ITR
Deputado, Paulo Paim. correspondente.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Por essa razão, atendendo a apelo que nos foi

N2 390, DE 1997 apresentado por proprietários rurais do Estado do
(Do Sr. Paulo Paim) Tocantins, que, efetivamente, não têm como pagar

esse tributo, sugerimos, nesta Indicação, que o Sr.
Susta a aplicação da Portaria n2 85, Ministro Extraordinário da Política Fundiária (Incra),

de 27 de janeiro de 1997, do Ministro de examine a oportunidáde e conveniência e adoção
Estado do Trabalho. das seguintes medidas:

O Congresso Nacional decreta: a) pagamento do tributo de uma só vez, com
Art. 12 Fica sustada aplicação da Portaria n2 desconto de trinta por cento, ou em oito parcelas

85, de 27 de janeiro de 1997, do Ministro de Estado mensais, sem acréscimo;
do Trabalho, a qual -dispõe sobre a criação da Co- b) pagar o tributo com parte da própria terra
missão Consultiva do Registro Sindical.- em tantos hectares quantos corresponderem ao va-

Art. 22 Este decreto legislativo entra em vigor lar do ITR devido;
na data de sua publicação. c) possibilidade de venda, por intermédio do In-

era, do restante do imóvel, no caso da alínea ante-
Justificação rior, pelo preço de mercado na região.

A Constituição da República Federativa do Sra- É a sugestão que oferecemos, para atenuar as
sil, em seu art. 82 , estabelece de forma ampla a Ii- agruras dos proprietários rurais sem recursos.'
berdade de associação profissional ou sindical, esta- Sala das Sessões, 2 de abril de 1997. - Antô-
tuindo, no inciso I do mesmo artigo, verbis: nio Jorge, Deputado Federal.

-Art. 8º Senhor Presidente,
I -a lei não poderá exigir autorização Em conformidade com o preceituado no art.

do Estado para a fundação de sindicato, res- ~13, do Regimento Intemo, requeiro a Vossa Exce-
salvado o registro no órgão competente, ve- lência, ouvida a Mesa, a remessa, ao Sr. Ministro
dadas ao poder público a interferência e a Extraordinário da Política Fundiária (Incra), da anexa
intervenção na organização sindical; Indicação, que sugere alterações na forma de co-

.............................................................. brança do ITR sobre terras improdutivas. .
A Portaria nl! 85, de 1997, afronta de forma evi- Sala das Sessões, 2 de abril de 1997.. - Antô-

dente o dispositivo Constitucional transcrito, ao bus- nio Jorge, Deputado Federal.
car interferir no registro de entidades sindicais. PROJETO DE LEI NI! 2.923, DE 1997

Por esse motivo, com base no art. 49, inciso V,
da Carta Magna, e no art. 109, inciso IIe § 22, do
Regimento Intemo da Câmara dos Deputados, apre
sentamos este Projeto de Decreto Legislativo, certo
de fazê-lo aprovar com o decidido apoio de nossos
ilustres pares. .

Sala das Sessões, 2 de abril de 1997.- Depu
tado Paulo Paim.



Justificação

sala das Sessões, 2 de abril de 1997. - Ant6
nio Jorge, Deputado Federal.

Esse é o objetivo desta propositura, que, espe
ramos, haverá de merecer o beneplácito de nossos
ilustres Pares.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nt 2.296, DE 1997

Senhor Presidente,
Requeiro nos termos do art. 24, inciso V do Re

gimento Intemo da Câmara dos Deputados, combi
nado com os arts. SO, § 211 e art. XXXIII da Constitui
ção Federal, sejam solicitadas ao Senhor secretário
de Comércio e Exterior, através do Excelentíssimo

Freqüentemente, passageiros embriagados em
aeronaves acabam provocando transtornos não ape
nas à tripulação, corno também constrangimento aoS
demais passageiros, particularménte a mulheres e
crianças.

Além disso, recentemente, as agências de notí
cias comunicaram que já ouve tentativas de seqües
tro de aeronaves por parte de passageiros embria
gados, como o parece ter sido o caso do enorme
avião que caiu no oceano rndico, nas costas da Áfri
ca, há poucos meses.

Essa situação e o interesse da segurança de
vôo aconselham a que seja vedado o consumo de
bebidas alcoólicas nas aeronaves comerciais em
vôos domésticos.

Por por outro lado, a fim de que a medida seja
dotada da indispensável eficácia, afigura-se-nos de
importância que seja por força de lei, e não mero ato
regulamentar, prevendo-se a aplicação de penalida
des aos infratores.

Veda o consumo de bebidas alcoóli
cas nas aeronaves comerciais em vôos
domésticos.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 É vedado o consumo de bebidas alcoóli

cas nas aeronaves comerciais em vôos domésticos.
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partamento de Aviação Civil (DAC), do Ministério da Art. 22 A inobservância do disposto no artigo
Aeronáutica. anterior sujeitará as empresas e os passageiros ifloo

Art. 411 Esta lei entra em vigor na data de sua fratores a multa de R$3.000,OO (três mil reais) por in-
publicação. fração.

Art. 52 Revogam-se as disposições em contrário. Parágrafo único. No caso de reincidência, a

Justificação multa será aplicada em dobro.

Parcela substancial das companhias aéreas in- Art. 3
11 .0 Poder Executivo, ouvid? o Ministério

temacionais já proíbe o uso do fumo em suas aero- da Aeronáutica,. regul~mentará esta lei no prazo de
naves 60 (sessenta) dias, dispondo, também, sobre a for-

Áproibição se justifica em face da comprova- ma de fiscalização de seu cumprimento.

ção, pela Ciência Médica, dos malefícios causados à Art. 42 Esta lei entra em vigor na data de sua
saúde pelo tabaco, causando moléstias irreversíveis publicação.
como o câncer e o enfisema pulmonar, dentre mui
tas outras, inclusive nos que, embora não fumem,
estejam no mesmo ambiente do fumante, e que são
inevitavelmente contaminados.

Ora, nos aviões, a renovação do ar/ambiente é
praticamente nula, o que significa que, mesmo quan
do há uma ala para não-fumantes, estes acabam
sendo contaminados pelos resíduos tóxicos expeli
dos pelos cigarros acesos.

É inadmissível, portanto, que o fumo continue
sendo tolerado nas aeronaves comerciais brasileiras.

O Departamento de Aviação Civil, timidamente,
acaba de vedar o consumo de cigarros nas aerona
ves comerciais em vôos de até uma hora de dura
ção. Mas as penalidades a serem impostas aos in
fratores são suaves, e os vôos mais longos - onde
os incômodos aos não fumantes são muito maiores
- ficaram excluídos da proibição, o que se nos afigu
ra absurdo.

Aliás, o próprio presidente do Sindicato Nacional
dos Aeronautas, Pedro Azambuja, defende a posição
no sentido da proibição total do fumo nas aeronaves.

Daí a justificação cabal da medida ora preconi
zada, que, a nosso ver, deve ser consubstanciada
por intermédio de medida legislativa, a fim de que te
nha, efetivamente, força da lei.

Ternos plena convicção, destarte, que a iniciati
va haverá de merecer acolhimento.

sala das Sessões, 2 de abril de 1997. - Antô
nio Jorge, Deputado Federal.

PROJETO DE LEI tfI2.924, DE 1997



-Art. 24 .

§ 5º Nas assembléias gerais, é defeso
a um procurador representar mais de uma
unidade.-

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

Justificação

As assembléias gerais não são, via de regra,
prestigiadas pelos condôminos, o que lhes tira muito
de representatividade. Tal fato é muito prejudicial à
vida condominial, tendo em vista que as decisões to
madas obrigam a todos os moradores.

Pior ainda é quando um pequeno grupo, muni
do de preocupações outorgadas pelos demais, aca
ba manipulando as decisões, controlando, dessa
maneira, tudo o que se passa no condomínio, apro
veitando-se do desinteresse g~ral.

É exatamente a esta situação que procuramos
dar cobro, mediante a apresentação deste projeto.
Sua aprovação significará maior transparência nas
decisões das assembléias, em benefício de todos os
envolvidos.

Contamos com o endosso de nossos Pares.
Sala das Sessões, 2 de abril de 1997. - Deputado

Jair Balsonaro.

INDICAÇÃO N2 799197

Sugere ao senhor Presidente da Re
pública que incremente programas de treina
mento e reciclagem de policiais, militares e
civis, com o objetivo de melhora de atendi
mento, assim como o estabelecimento de
uma linha telefônica para denúncias de abu
sos perpetrados por policiais.

Excelentíssimo senhor Presidente da República,
Tratando de assunto cuja iniciativa compete

privativamente a Vossa Excelência, sugiro que seja
encaminhado ao Ministério da Justiça orientação

Justificação
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Senhor Francisco Domelles, Ministro da Indústria, do PROJETO DE LEI N2 2.925, DE 1997
Comércio e do Turismo, as seguintes informações: (Do Sr. Jair Bolsonaro)

1. Estão sendo rea~izados estudos no sentido Altera a Lei n~ 4.591, de 16 de de-
de .serem a~otadas m~ldas que venham a onerar zembro de 1964, qu-e "dispõe sobre o
as Importaçoes de barnlha? condomínio em edificações e as incorpo-

2. Caso seja afirmativo o questionamento ante- rações imobiliárias", no capítulo referen-
rior, com quais objetivos? te à Assembléia Geral.

3. Esta Secretaria tem informações de que, se O Congresso Nacional decreta:
as referidas medidas forem implantadas irá causar Art. 1º O art. 24 da Lei nº 4.591, de 16 de de-
enormes prejuízos ao setor vidreiro, responsável zembro de 1964, passa a vigorar acrescido do se-
pela geração de dez mil empregos diretos? guinte § 5º:

4. É do conhecimento desta Secretaria que a
barrilha, insumo básico para feitura de vidro, produ
zida no país teve seu preço majorado em mais de
sessenta por cento a partir de 91 e que sua produ
ção atende a apenas a 1/3 da demanda nacional?

A indústria vidreira vem manifestando preocu
pações por notícias que estão sendo veiculadas no
setor de que a Secretaria de Comércio Exterior do
Ministério da Indústria, do comércio e o do turismo
está estudando a possibilidade de adotar medidas
de proteção contra a importação da barrilha, com o
objetivo de evitar a prática de dumping.

O setor vidreiro consome tanto o produto na
cional quanto o importado, na busca de preços mais
competitivos.

No entanto, a produtora nacional de barrilha só
atende a 1/3 da demanda nacional, por absoluta in
capacidade de atender ao mercado brasileiro como
um todo. A comprovação de sua incapacidade em
atender ao mercado nacional se dá pelas compras
externas realizadas no período pela Álcalis, que, em
95, totalizaram 46.947 toneladas, representando
12,8% das importações realizadas pelo Brasil.

Após a privatização da Álcalis, o produto na
cional, ao invés de ter tido uma redução dos custos,
como era esperado, teve um aumento no CPV
(Custo de Produto Vendido) de 21 % no período
1991/1992 e de 44% no período 1993/1994, segun
do dados dos Demonstrativos de Resultados da
própria empresa.

Como não existem evidências que comprovem
a prática de dumping, como as regras internacio
nais determina, uma medida como a prevista só viria
a causar danos à indústria nacional, impedindo, in
clusive, sua inseção no mercado intemacional.

Sala das Sessões, 2 de abril de 1997. - Depu
tado João Paulo Cunha.



rio.

Art. 12Fica excluída do inciso XIII, art. 92da Lei
nº 9.317, de 8-12-96, o -representante comercial-.

Parágrafo único. A exclusão à opção pelo Sim
ples não se aplica às empresas que prestam servi
ços profissionais de representante comercial.

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

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrá-

Justificação

O texto que hoje expressa o inciso XIII do art.
92 da Lei n2 9.317, tem origem no art. 53 do Projeto
de Lei nº 1.064188, que culminou no art. 51 da Lei n2

7.713, de 22-12-88, que alterou a legislação do Im
posto de Renda e deu outras providências.

Estabelece o art. 53 do projeto de lei:

-A isenção do Imposto de Renda de
que trata o art. 11, item I da Lei nº 7.256, de
27 de novembro de 1984, não se aplica à
empresa que se encontre nas situações pre
vistas no art. 3º item I a V da referida lei,
nem às empresas que prestem serviços pro
fissionais de corretor, despachante, repre-
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para que se faça uma reavaliação ampla das condi- em todos os benefícios e em todos os postos do
ções psicológicas dos elementos que atualmente INSS.
compõem a Polícia Civil e Polícia Militar, assim Sugere-se a seguinte proposição:
como a acuidade dos exames de admissão para as Art. 12 O Ministério da Previdência e Assistên-
respectivas funções e incremento de programas de cia Social fica autorizado a contratar auditores exter-
treinamento e reciclagem dos policiais Sugiro, ainda, nos para auditar todos os benefícios concedidos
a instalação de uma linha telefônica, de fácil acesso pelo INSS.
à população, destinada a receber denúncias de abu- Art. 2º A remuneração destes auditores, em-
sos perpetrados por policiais, que, além de possibili- presas ou pessoas físicas, será variável baseado na
tar a apuração e punição dos casos cabíveis, deverá economia efetivamente conseguida.
servir de fonte de retro alimentação para os progra- Art. 32 Estes auditores, não poderão receber, a
mas de reciclagem dos corpos de guarda. qualquer título, remuneração fixa, ou ajuda de custo

São notórias as arbitrariedades, mal atendi- pelo seu trabalho.
mento, extorsões e abusos perpetradas por policiais Art. 42 Cada caso irregular apontado pela audi-
militares e civis, a ponto de a população ter uma toria e efetivamente corrigido pelo INSS, o auditor
imagem altamente desfavorável sobre o serviço de fará jus a uma percentagem não superior a 20% da
segurança que, não raramente, segundo fatos teste- economia gerada mensalmente, pelos próximos 12
munhados, consiste em mais uma ameaça do que meses.
um efetivo serviço de proteção ao cidadão. Acredita- Nestes termos
mos que os elementos que comprometem o bom
nome e a imprescindível confiabilidade do sistema Pede deferimento.
de segurança sejam minoria. No entanto, urge que Brasnia, 31 de março de 1997. - Deputado
se tome medidas corretivas urgentes, de modo a Lima Netto.
não denegrir, ainda mais, a idoneidade dos policiais PROJETO DE LEI N2 2.926 DE 1997
a ponto de tomá-los desacreditados pela população, (Do Sr. Uma Netto)
o que acarretaria inumeráveis distorções sociais.

Altera dispositivo da Lei n2 9.317, de
Brasnia, 2 de abril de 1997. - Deputada Maria 5 de dezembro de 1996.

Valadão.
Excelentíssirno Senhor Presidente da câmara

dos Deputados:
Na fonna combinada do previsto no art. 113,

inciso I, e de seu § 1º, do Regimento Interno, requei
ro a Vossa Excelência que se digne encaminhar a
anexa Indicação ao Senhor Presidente da República
com vistas a desenvolver programas objetivando a
melhora de qualidade dos serviços da polícia militar
e civil seja através de seleção mais criteriosa seja
através de ciclos de treinamento e reciclagem assim
como estabelecer uma linha de telefone, de fácil
acesso da população, para denúncias de abusos
dos mesmos.

Sala das Sessões, 2 de abril de 1997. - Depu
tada Maria Valadão.

REQUERIMENTO Ni 800197

Requeiro a V. ~, baseado no art. 113 do Re
gimento Interno, a indicação ao Poder Executivo da
elaboração de Projeto de Lei que disponha sobre a
auditoria dos benefícios concedidos pelo INSS, con
siderando que as fraudes no INSS são inúmeras e o
TCU, apesar de altamente qualificado, não dispõe
de pessoal suficiente para uma auditória completa
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sentantes comerciais, ator, empresário e não foi incluída entre as atividades passíveis da inci-
produtor de espetáculos públicos, cantor, dência do Imposto de Renda.
músico, médico, dentista, enfermeiro, físico, Há que se levar em conta que o tratamento di-
químico, economista, contador, auditor, es- ferenciado, simplificado e favorecido às microempre-
tatístico, administrador, programador, analis- sas visou a lhes propiciar condições de sobrevivên-
ta de sistemas, advogados, psicólogo, pro- cia, bem como trazer inúmeras empresas à legalida-
fessor, jornalista, publicitário ou assemelha- de, com os conseqüentes benefícios de ordem tra-
dos, e, em qualquer outra profissão cujo balhista e previdenciária.
exercício dependa de habilitação profissional Com o advento do Estatuto da Microempresa
legalmente exigida-. um incontável número de trabalhadores, entre eles

O Projeto de Lei aprovado, passou a ser a Lei os representantes comerciais, constituíram suas em-
nll 7.713, de 22-12-88, verificando-se que o art. 53, presas, criando milhares de empregos.
acima passou a ser o art. 51, sendo retirado de sua É certo que muitas dessas empresas de repre-
redação o Representante Comercial. sentação comercial, criadas, inclusive, dentro do

O art. 51 da Lei, estabelece: próprio grupo familiar, possuem uma estrutura em
presarial, ainda que em menor grau, que envolvem

-A isenção do Imposto de Renda de emprego de capital para aquisição de instalações
que trata o art. 11, item I, da Lei nll 7.256, de adequadas, utilizando-se, no mínimo, de micro-com-
27-11-84, não se aplica à empresa que se putadores, fax, sistema de telefônia e empregando
encontre nas situações previstas no art. 32, pessoas, elementos mínimos necessários, atualmen-
itens I a V, da referida Lei, nem às empresas te, à consecução dos objetivos sociais e ao desen-
que prestem serviços profissionais de corre- volvimento de suas atividades lucrativas.
tor, despachante, ator, empresário e produ- Por todos os motivos apontados, as empresas
tor de espetáculos públicos, cantor, músico, que exploram a representação comercial devem go-
médico, dentista, enfermeiro, engenheiro, fí- zar de benefícios concedidos às microempresas, de
sico, químico, economista, contador, auditor, acordo com o seu faturamento, sendo-lhes permitida
.estatístico, administrador, programador, ana- a opção pelo SIMPLES, pois não se enquadram nos
lista de sistema, advogado, psicólogo, pro- critérios determinantes de sua exclusão, visto que
fessor, jornalista, publicitário ou assemelha- não apresentam similitude a qualquer das atividad~s
dos a qualquer outra profissão cujo exercício elencadas no inciso XIII do art. 92 da Lei nll 9.317,
dependa de habilitação profissional Iegal- não dependendo de habilitação profissional legal-
mente exigida.- mente exigida.

A Lei nll7.256, de 27-11-84, é a que estabele- As razões, acima expostas nos levam a sub-
ce normas integrantes do Estatuto da Microempresa, meter à decisão da Câmara dos Deputados, o pre-
relativas ao tratamento diferenciado, simplificado e sente projeto de lei,.com o escopo de corrigir uma
favorecido, nos campos administrativo, tributário, flagrante injustiça, decorrente de um entendimento

.previdenciário, trabalhista, creditício e de desenvolvi~ errôneo e distorcido de norma legal anterior, o qual
mento empresarial e que teve alguns dos seus arti- veio surtir reflexos na legislação que ora pretendo al-
gas revogados pela Lei nll 9.317, de 5-12-96, que terar, e para tanto, espero contar com o imprescindí-
ora pretendo alterar. vel apoio dos ilustres Deputados.

É óbvio, pois, que o legislador quis excluir do Sala das Comissões, 2 de abril de 1997. - De-
enunciado o Representante Comercial, de forma que putado Lima Netto.
o mesmo pudesse se beneficiar da isenção do Im- RECURSO N2141, DE 1997
posto de Renda, visto a natureza da sua atividade, (Do Sr. Dejandir Dalpasquale e outros)
pois para o seu exercício não depende de habilita-
ção profissional legalmente exigida, tratando-se de Contra a apreciação conclusiva das
uma .atMdade apenas regulametada por lei. No Comissões ao Projeto de Lei nll 2.226, de
caso, a Lei nll 4.886, de 9-12-65, com as alterações 1996.
introduzidas pela Lei nll 8.420, de 8-5-92. senhor Presidente,

É evidente a semelhança entre o inciso XIII do Os Deputados abaixo assinado, com base no
art. 92, da Lei nll 9.317, e o art. 51 da Lei nll 7.713, art. 132, § 211, do Regimento Interno, recorrem ao
sendo que neste último a -representação comercial- Plenário contra a apreciação conclusiva do Projeto



Solicita informações ao Sr. Ministro
da Previdência e Assistência Social s0

bre mudanças de normas do INSS.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N2 2.297, DE 1997

(Da Deputada Marta Suplicy)

Senhor Presidente,

Requeiro de V. Ex!! com base no art. 50 da
Constituição Federal e na forma dos arts. 115 e 116,
do Regimento Intemo, seja encaminhado ao Sr. Mi
nistro da Previdência e Assistência Social, o seguin
te pedido de infoimações:

Nos últimos três anos tem aumentado de forma
preocupante o número de trabalhadores acometidos
por algum diagnóstico enquadrável como Lesões por
Esforço Repetitivos - LER. Só no Estado do São
Paulo, na categoria dos bancários, durante o' ano de
1994, foram registrados 1.030 Comunicações de
Acidentes de trabalho com essa causa. Sabe-se que
os dados são subnotificados, refletindo apenas a
ponta de um iceberg.

Desperta a atenção as condutas do Setor de
Perícias do INSS, que vem concedendo alta a pa
cientes ainda com quadros dolorosos importantes,
clinicamente observáveis, e alguns, mesmo apresen
tando seqüelas, não têm sido encaminhados à reabi
litação profissional.

A Norma de Avaliação da Incapacidade de
pacientes portadores dessas lesões está em estu
do e sofrerá alterações por parte do INSS. Como
as modificações não foram divulgadas, julgamos
necessário contar com os seguintes esclarecimen
tos:

a) Quais os critérios na nova Nonna para esta
belecimento do nexo causal nos casos suspeitos de
Lesões por Esforços Repetitivos?

b) Quais serão os valores das multas a serem
cobrados pela não emissão da CAT?

c) De quem será a responsabilidade do trata
mento e da reabilitação do Iesionado?

Sala das Sessões, 2 de abril de 1997. - Marta
Suplicy
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de Lei n2 2.226, de 1996, que "revoga o parágrafo demey Avelino - Paulo Feijó - Paulo Mourão - Pe-
único do art. 442, da Consolidação das Leis do Tra- dro lrujo - Roberto Valadão - Romel Anizio - Salva-
balho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei n2 5.452, de dor Zimbaldi - Silas Brasileiro - Valdir Colatto - Val-
1l! de maio de 1943", discutido e votado nos termos domiro Meger - Vilmar Rocha - Wemer Wanderer -
do art. 58, § 22 , da Constituição, pela Comissão de Zila Bezerra.
Trabalho, Administração e Serviço Público, e pela
Comissão de Constituição, Justiça e Redação, pelas
seguintes razões:

Poucos temas refletem a situação social no
Brasil com maior clareza do que á dramática ques
tão do desemprego. Neste contexto, as cooperati
vas de trabalho, de forma inconteste, apresentam
os melhores resultados na manutenção dos em
pregos, além da criação de novos postos de traba
lho, principalmente para aqueles com menos espe
cialização.

O segmento de Trabalho dentro do Sistema
Cooperativista Brasileiro, encontra-se em crescimen
to e afirmação, indiscutivelmente necessitando da
permanência da Lei nl! 8.949/95. Se for revogada,
causará enormes prejuízos para milhares de traba
lhadores cooperados, com a inviabilização de suas
cooperativas. Não voltarão os empregos formais,
será fortalecida a mecanização, a exemplo do des
pendeamento do milho-semente, no Rio Grande do
Sul, do corte de cana em São Paulo e da colheita do
café, em Minas Gerais.

Ante o exposto, tratando-se de matéria que por
sua complexidade e abrangência, impãe-se sua aná
lise e debate pela composição plenária desta Casa
Legislativa.

Sala das Sessões, 2 abril de 1997.- Djandir
Dalpasquale, Deputado Federal

ASSINATURA CONFIRMADAS

Adelson Salvador - Airton Dipp - Alceste Al
meida - Anibal Gomes - Antônio Brasil - Antonio do
Valle - Antonio Feijão - Antonio Ueno - Ari Maga
lhães - Annando Abilio - Augusto Nardes - B. Sá
Benedito Domingos - Chicão Brígido - .Coriolano
Sales - Cunha Uma - Dejandir Dalpasquale - Dilson
Sperafico - Edson Silva - Elias Murad - Eliseu Re
sende - Elton Rohnelt - Euripedes Miranda - Felipe
Mendes - Felix Mendonça - Femando Gonçalves 
Fetter Junior - Flavio Ams - Francisco Horta - Frei
re Junior - Gonzaga Patriota - Herculano Anghinetti
- Hugo Biehl - Hugo Rodrigues da Cunha - Israel
Pinheiro - Ivo Mainardi - José Borba - José Rocha
- Julio Redecker - Luciano Pizzatto - Manoel Castro
- Marconi Perillo - Mauro Lopes - Max Rosenmann
- Neif Jabur - Odacir Klein - Odilio Balbinotti - Pau-



REQUERIMENTO NQ 197
(Do Senhor Pedro Wilson)

Senhor Presidente,
Requeiro nos termos regimentais a constituição

de uma Comissão Externa de Representação da Câ
mara dos Deputados para ir ao Município de Itaqui
rai, Estado do Mato Grosso do Sul e ao Município de
São José do Povo, Estado do Mato Grosso, a fim de
verificar in loco as ocupações de terra em que há
riscos de acirramento de conflitos rurais entre fazen
deiros e agricultores sem terra.

Justificação

As ocupações de terras nos Estados do Mato
Grosso e Mato Grosso do Sul, têm ocorrido num cli
ma de desesperança, fome e doença, tendo, inclusi
ve, os acampamentos de Mato Grosso do Sul sido
atendido num passado próximo pela Cruz Vermelha
dada a cruel realidade que atinge principalmente as
crianças. No acampamento de São José do Povo,
distante 30kms de Rondonópolis. Dentre as 1.500
famtlias acampadas várias pessoas foram picadas
por cobra tiveram que ser carregadas por seus com
panheiros em mais de 15 (quinze) quilômetros até
alcançar o local de transporte para os Hospitais.

Notíci~ chegadas à esta Comissão por repre
sentantes da sociedade civil alertam aos parlamen
tares federais da gravidade da situação e da neces
sidade de melhor se inteirarem da realidade daque
les Estados.

sala das Sessões, 20 de março de 1997.
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Sala das Sessões, 31 de março de 1997. - De-
NQ 2.298, DE 1997 putado Pedro Wilson, Presidente.

(Da Comissão de Direitos Humanos)

Solicita infOrmações ao Sr. Presi
dente do Banco do Brasil sobre a política
de pessoal desta instituição.

Senhor Presidente,

Conforme deliberação desta Comissão, em
reunião ordinária realizada no dia 18 de abril p.p e
com fundamento no art. 50, § 22 da Constituição Fe
deral, e nos arts. 24, inciso V e § 22 e 115, inciso I, .
do Regimento Interno, solicito a Vossa Excelência
que, ouvido o Plenário, sejam solicitadas informaçõ
es ao Sr. Presidente do Banco do Brasil S/A no sen
tido de esclarecer a esta Casa quanto às denúncias
feitas pelo Sindicato dos Bancários de Brasília sobre
o comportamento coercitivo do banco em relação
aos seus servidores, objetivando retirar-lhe direitos,
em especial:

a) a existência de um ·banco de horas· na ins
tituição, artifício que consiste em creditar ao funcio
nário um número de horas para usufruir como folga,
equivalentes às que prestou em caráter extraordiná
rio, deixando estas de serem registradas em folha
ponto, burlando assim o direito desses funcionários
a receber os adicionais de horas-extras;

b) a pressão sobre os funcionários que tiveram
reconhecidas a habitualidade da prestação de horas
extras, com a sua incorporação aos vencimentos,
para que assumam cargos comissionados e renun
ciem ao direito à habitualidade e incorporação das
horas-extras.

Justificação

A denúncia do Sindicato dos Bancários de Bra
snis aponta para graves irregularidades na política
de pessoal do Banco do Brasil, caracterizando-se
comprovadas, fraude à legislação que rege as rela
ções funcionais e a utilização de métodos coerciti
vos, que ferem os direitos humanos desses servido
res. segundo a denúncia, as práticas adotadas já le
varam a 23 suicídios dentro da instituição.

Ressalte-se que a incorporação de horas-ex
tras pela habitualidade de sua prestação constitui-se
em direito adquirido, de caráter permanente, en
quanto o comissionamento é cargo de confiança, de
missível ad nutum. Dessa forma, pressionar os ser
vidores para que abdiquem daquele direito, sob o
pretexto de comissioná-lo, representa uma afronta à
dignidade humana daqueles funcionários.

REFORMA AGRÁRIA UMA LUTA DE TODOS!
SITUAÇÃO DOS ACAMPAMENTOS DO

MST NO MATO GROSSO DO SUL

ACAMPAMENTO 8 DE MARÇO.
Estão ocupando uma área de 24.900ha, no

Município de ltaquiraí, que pertence ao Frigorífico
Bertin, de Lins São Paulo. Desde o dia 8 de março
de 1997 estão lá 2.200 famílias. Esta área já tem
comprovado pelo Incra que tem um excesso de
5.500ha de terras devolutas pertencentes a União, o
Incra não quer atender a reivindicação dos acampa
dos de uma vistoria no conjunto da área enquanto
ela estiver ocupada. A proposta do acampamento é
que então o Incra meça a parte devoluta da área que
não pertence ao proprietário é que portanto já deve
servir para fins de Reforma Agrária, e que o acam-



BREVE RELATÓRIO DA SITUAÇÃO DOS
ACAMPAMENTOS DO MST - MT

Se tratando de saúde podemos dizer que não
existe, nem remédio e nem assistência médica. Para
se ter uma idéia tem assentamentos que várias pes
soas foram picadas por cobra e tem que ser carrega
das por companheiros mais de 15 quilômetros até o
asfalto para pegar ônibus para chegar até os hospi
tais para serem atendidas.

Estradas é um verdadeiro abandono, tem as
sentamento que e.stáo praticamente isolados das ci
dades e da comunicação.

Estão nesta situação na região sul (Rondonó
polis), Assentamento bagagem em São José do
Povo, São Francisco e Primavera em Rondonópolis
e o Assentamento da Fazenda Tarumã no Município
de Guiratinga. Na região de Cárceres o acampamen
to de araputanga com 140 famílias.

Cuiabá, 18 de março de 1997. - Altamiro Sto
chero, Direção Estadual MST - MT.

A última vez que estas famílias receberam ali
mentação (cestas básicas), foi no final do ano e
nada mais, muitas· destas famílias estão passando
fome nestes assentamentos.

Realizamos, no dia 17 de março deste mais
duas ocupações, coordenados pelo MST, uma Cida
de de Cárceres com 1.500 famílias e o outro no Mu
nicípio de São José do Povo a 30 quilômetros de
Rondonópolis com 1.500 famílias. Como se trata de
acampamentos novos estes trazem alimentação
para 10 a 15 dias.

Os donos das áreas já conseguiram na justiça o
mandato de reintegração de posse, estamos tentando
as negociações para evitar um possível conflito.

Temos mais de 1.090 famílias em assentamen
tos que ainda não foi emitido a emissão de posse
por parte do lnera, isto significa que estão ocupando
as áreas através de um comodato feito entre o MST
e os donos das áreas até que se efetive os assenta
mentos.

ROTEIRO DE VINDA DA COMISSÃO
DOS DEPUTADOS FEDERAIS

ACAMPAMENTO NOSSA SENHORA APARECIDA

137 famílias ocuparam dia 10 de março a fa
zenda São José do Jatobá com 2.2ooha no municí
pio de Paranhos a 460km de Campo Grande na divi
sa com o Paraguai. Esta área foi indenizada pelo In
cra na década de 80 mas nenhuma família foi assen
tada. O superintendente do Incra confirma e diz que
o caso está na procuradoria jurídica do lnera. A sus
peita de pistoleiros ao redor do acampamento, e a
situação também é tensa. Já foi dada a liminar de
despejo.

Para chegar ao acampamento 8 de março mu
nicípio de Itaquiraí, F. Santo Antonio, deverão des
cer em Navari que existe aeroporto com capacidade
no Acampamento de Navaraí fica a 50km de distân
cia 20km de asfalto e 30 de estrada de chão, aproxi
madamente 1hora de viagem de carro, de Campo
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pamento pertenceria nesta área até ser efetuada a Grande a Navaraí400km de carro 4,5 horas de via-
vistoria do imóvel. gemo

A situação hoje no acampamento é tensa devi- Campo Grande a Paranhos aookm de distân-
do a um conflito ocorrido na sexta dia 14 de março cia, mas tem aeroporto, de Paranhos 30km de dis-
quando um grupo de policiais montou uma barreira e tâneia 40 minutos de carro, até o acampamento Nos-
impediu o acesso de familiares e entidades que iriam sa Senhora Aparecida, onde estão acampados.
participar de um ato público no acampamento. Uma
comissão de acampados - negociar com estes poli
ciais e sendo ameaçados por eles lhes tiraram suas
armas em legítima defesa. Os policiais foram libera
dos sem terem sido agredidos. Em retaliação ao
ocorrido no domingo dia 16 dos sem terra foram pre
sos por mais de 7horas. Na hora da prisão foram
agredidos e ameaçados de morte, rodaram pela ci
dade por um .bom tempo dentro do camburão até
chegar na delegacia sob ameaças constantes de
morte, por parte dos policiais.

A acusação de que estavam portando munição
foi negada por eles, provavelmente foram plantadas
pela política na hora da revista as suas sacolas.
Neste momento é grave a falta de alimentação, já
que o govemo e o Incra até o momento não se com
prometeram em fomecê-Ia. No dia 20 de março de
verá ser entregue as armas ao secretário de segu
rança às 9hs da manhã no fórum de Naviraí. Estará
presente também uma comissão de deputados esta
duais. O juiz já determinou liminar de despejo e o se
cretário de segurança ameaça executá-Ia na sexta
feira, dia 21 de março.



-Art. 588 ..
11 - Não abrangem os atos que impor

tem alienação do domínio, exceto na hipóte
se de recurso contra diferenças de valores
apurados na conta de IiquidaÇãõ e suas
atualizações. Nessas hipótese, mesmo pen
dente o recurso, o bem penhorado será pra
ceado, mas a diferença discutida na conta
só.poderá ser levantada pelo credor após o
trânsito em julgado:da sentença que decidiu
sobre o montante final do débito. se a im
pugnação da liquidação for inespecífica, a
parte credora poderá levantar 90% (noventa
por cento) do valor do crédito apurado na
conta.

Art. 5!l A presente lei entrará em vigor 60 (ses
senta) dias após a sua publicação, revogadas as dis
posições em contrário.

Justificação

É preciso inibir a prática atual de interposição
sistemática de recursos com o objetivo meramente
protelatório.

PROJETO DE LEI N22.927, DE 1997
(Do Sr. Ricardo Izar)

Condena, ao pagamento de hononi
rios advocatfcios, a parte vencida que im
petrou recurso protelatório.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1!l O art. 512 do Código de Processo CMI

passa a ter a seguinte redação:
-Art. 512. O julgamento proferido pelo Tribunal

substituirá a sentença ou decisão recorrida no que ti
ver sido objeto de recurso.

§ 1!l O acórdão condenará o vencido no recur
so ao pagamento de novos honorários advocatícios,
independentemente dos honorários fixados em deci
sões anteriores, em percentual variável entre 0,5%
(meio por cento) 10% (dez por cento) do valor atuali
zado da causa, atendidos o grau de razoabilidade e
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO boa-fé do recurso, bem como o prejuízo advindo à
NR 2.~, DE 1997 parte contrária com a demora.

(Do Senhor Deputado Roberto Pessoa) § 22 Se o valor da causa, mesmo atualizado,
Solicita informações ao senhor Mi- for artificialmente baixo, o órgão julgador fixará ho-

nistro da Educação e do Desporto sobre norários compatíveis com o caso.
os Municfpios do Estado do ceará que § SI' Não haverá condenação em honorários nos
estão pendentes de prestação de contas embargos infringentes impróvidos, nem nos recursos
dos recursos do programa de distribui- adesivos ou interposto pelo Ministério Público.
ção de merenda escolar, referente ao ano § 4!l Caso o recorrente desista do recurso -
de 1996. sem concordância da parte contrária - antes de seu

Senhor Presidente, julgamento, o valor do percentual da condenação em
Com fundamento no art. 50, § 22, da Constitui- honorários anterior será acrescido de 5% (cinco por

ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 22, e 115, in- cento)-.
ciso I, do Regimento Interno, solicito a V. EX- seja Art. 22 A condenação em honorários, conforme
.encaminhado ao Senhor Ministro da Educação e do previSto na presente lei, será imposta nas apelações,
Desporto o seguinte pedido de informações: agravos de Instrumento, correições parciais, agravos

a) Quais os municípios do Estado do Ceará regimentais, mandados de segurança contra despacho
que estão pendentes de apresentação da prestação ou decisão judicial, nos despachos de indeferimento de
de contas da aplicação dos recursos da merenda es- recursos especiais e extraordinários, nos recursos es-
colar? peciais e extraordinários.

b) O Govemo do Estado do Ceará está em dia Art. SI' Caso, na decisão final, no último recur-
com a prestação de contas? so, o recorrente veja reconhecido o seu direito, as

Nosso requerimento objetiva conhecer os mu- anteriores condenações em honorários serão cance-
nicípios do Estado do Ceará que não apresentarem Iadas.
a prestação de contas dos recursos destinados ao Art. 42 O inciso 11 do art. 588 do Código de Pro-
programa de distribuição da merenda escolar, rece- cesso CMI passa a ter a seguinte redação:
bidos durante o ano de 1996, a fim de colaborannos
com as prefeituras para que as dificuldades sejam
superadas e a legislação cumprida, evitando-se que
os alunos, principalmente os mais carentes, não se
jam prejudicados com a falta da merenda escolar.

Sala das Sessões, 2 de abril de 1997. - Depu
tado Roberto Pessoa.
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São prejudicados o litigante contrário, o Judi- dalidade trazer para o seio da família o produto do
ciário, principalmente as cortes superiores com o vo- ato de deslealdade, com inegáveis conseqüências
lume exacerbado de recursos, o erário, com a ne- econômicas, emocionais e até de política de relacio-
cessidade de contratar mais servidores e aparelhar namento entre os casais.
os tribunais, enfim, o próprio conceito de Justiça, Entendemos que a tipificação do comporta-
com a demora na prolação das suas decisões. mento de intercurso sexual que não com o parcei-

Com a proposta, esperamos mudar o atual roCa) a nível de crime é por demais severo.
quadro, onde recursos são apresentados sem a mí- Se aos nubentes não mais interessa a relação,
nima condição de sucesso, às vezes até de maneira por ter o outro parceiro(a) violado a instituição do
irresponsável. matrimônio, que se socorra o ofendido dos meios le-

Sala das Sessões, 2 de março de 1997. gais adequados, nos termos da lei civil.
PROJETO DE LEI NR 2.928 de 1997 Mais ainda, a descaracterização do adultério

(Do Sr. Wigberto Tart~ce)· como crime por certo contribuirá para a diminuição
• da ocorrência dos crimes pasSionãis; isto porque,

Revoga o artigo 240 do Decreto-Lel despido o ato praticado, da mácula de ·crime·, com
n~ 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Có- certeza ocorrerá o efeito psicológico de Ó ·ofendido·
digo Penal. encará-lo com menos rancor e frustração, não sendo

O Congresso Nacional decreta: objeto da ·pressão do grupo·, por certo um compo-
Art. 12 Fica revogado o artigo 240 do Decreto- nente emocional importante na formação do desejo

lei n2 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código de ·lavar a honra·, básico nos homicídios passio-
Penal. nais.

Art. 22 Esta lei entra em vigor na data de sua São as nossas justificações à proposta.
publicação. Sala das Sessões, 22 de abril de 1997.

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. PROJETO DE LEI N2 2.929, do 1997
Justificação (Do Sr. Wigberto Tartuce)

Desde há muito se questiona da conveniência Permite que as mulheres estupradas
de se abolir as disposições do artigo 240 do Código por parentes possam proceder à interrup-
Penal. ção da gravidez.

Argumenta-se, em defesa da tese de abolição O Congresso Nacional decreta:
do crime, que tecnicamente o crime de adultério é a Art. 12 Toda mulher'estuprada por parente seu
penalização do descumprimento de uma obrigação tem o direito de proceder ao aborto se, dessa rela-
de natureza civil. ção, houver resultado gravidez.

O fundamento principal da concepção do artigo Art. 22 Esta lei entra em vigor na data de sua
seria a contribuição para a manutenção da paz con- publicação.
jugal. Art. 39. Revogam-se as disposições em contrário.

O~ argumen~~s pr~vistos na justificação a ou- Justificação
tros projetos de lei já eXistentes, parece-nos relevan-
te o pensamento de Marilena Chauí: ·Embora, de di- O presente projeto de lei tem por meta possibi-
reito, o crime de adultério se refere tanto a homens litar às mulheres estupradas por parentes seus o di-
quanto a mulheres, a repressão social se dirige, de reito ao aborto, quando desta relação surgir gravi-
fato, para o adultério feminino. Tanto assim que, no dez.
Brasil, os chamados crimes passionais, em defesa Tal proposição é plenamente justificável, se Ie-
da honra, isto é, o assassinato da esposa e do varmos em consideração o grande número hoje
amante, mas sobretudo o da esposa não são passí- existente de moças, muitas vezes quase até crian-
veis de punição...• (Repressão Social - essa nos- ças, qúe são forçadas a manter relações sexuais
sa (des)conhecida l' ed., São Paulo: Brasiliense, com pais, avós, tios etc.
1987, pg. 78). As conseqüências de um estupro são por de-

Nos ensinamentos do professor da Universida- mais prolongadas e dolorosas, mormente se entre
de de São Paulo - Washington de Barros Monteiro - elas vier ainda um filho não desejado.
o adultério da mulher sempre foi visto com maior ri- Pelo exposto, no intuito de minorar os sofri-
gor, pelo fato, principalmente, de que pode esta mo- mentos dessas mulheres, contamos com o apoio
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dos ilustres Pares para a aprovação do presente em
lei.

Sala das Sessões, 2 de abril de 1997.

PROJETO DE LEI N2 2.930, DE 1997
(Do Sr. Wigberto Tartuce)

Dispõe sobre a concessão de anistia
ao réu que colaborar com as investigações
criminais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 O réu que colaborar com as investigaçõ

es de crime que tenha praticado sozinho ou com a
ajuda de outrem será anistiado.

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

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

Justificação

A cada dia que passa a sociedade assiste à
prática dos mais diversos crimes. Muitos deles são
cometidos por mais de uma pessoa, de modo a faci
litar sua execução. Sequestros, crimes de colarinho
branco, assaltos, enfim, crimes de todo tipo têm a
participação, não raro, de grande número de pes
soas.

Seria de grande valia para as investigações cri
minais que o réu que colaborasse com tais investiga
ções pudesse ser anistiado, pois isso funcionaria
como incentivo a que quadrilhas que praticam os
mais mirabolantes crimes fossem desbaratadas.

Pelo exposto, conto com a colaboração dos
ilustres Pares para a conversão do presente em lei.

Sala das Sessões, 2 de abril de 1997.

PROJETO DE LEI N2 2.931, DE 1997
(Do Sr. Wigberto Tartuce)

Dá nova redação aos arts. 81, inciso
11, e 243, da Lei n2 8.069, de 13 de julho de
1990 (Estatuto da Criança e do Adoles
cente).

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 O art. 81, inciso li, da Lei n2 8.069, de

13 de julho de 1990, passa a vigorar com a seguinte
redação:

-Art. 81 .
" - bebidas alcoólicas, cigarros e de

mais produtos derivados do tabaco.-
Art. 22 O art. 243 da Lei nll 8.069, de 13 de ju

lho de 1990, passa a vigorar com a seguinte reda
ção:

-Art. 243. Vender, fornecer, ainda que
gratuitamente, ministrar ou entregar, de
qualquer forma, a criança ou adolescente,
sem justa causa, produtos cujos componen
tes possam causar dependência física ou
psíquica, ainda que por utilização indevida,
inclusive cigarros e demais produtos deriva
dos do tabaco.

Pena ...........................•..•......................
Art. 39 Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 42 Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

Atualmente, os males físicos e psíquicos cau
sados pelas substâncias contidas nos cigarros e em
outros produtos derivados do tabaco são por demais
conhecidos.

Se o fumo·causa tantos danos em organismos
adultos, o que dizer, então, se for utilizado por seres
ainda em formação, como é o caso das crianças e
dos adolescentes?

As pesquisas mostram, também, que as subs
tâncias contidas nos cigarros são capazes de viciar,
fazendo com que o fumante só a duras penas aban
done essa prática.

Como vem aumentando o número de crianças
e adolescentes que fumam, estamos propondo o
presente Projeto de Lei, na tentativa de coibir tal ví
cio e contamos com o apoio dos ilustres Parlamenta
res para a sua aprovação.

Sala das Sessões, 2 de abril de 1997.

PROJETO DE LEI N2 2.932, DE 1997
(Do Sr. Wigberto Tartuce)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de
colocação de fotos de menores desapare
cidos em embalagens de produtos e con
tas de água, luz, gás e telefone.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1li É obrigatória a colocação de fotos de

crianças desaparecidas:
I - nas embalagens dos produtos lançados em

mercado;
11 - nas contas de água, luz, gás e telefone de

todo o País, sejam as empresas prestadoras desses
serviços federais, estaduais, municipais ou conces
sionárias de serviço público.

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

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
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Justificação

A proposição em epígrafe tem por objetivo
prestar serviçQ de grande importância à comunidade
brasileira.

É sabido a grande quantidade de crianças de
saparecidas em nosso País. Não cabe aqui ponde
rar as razões pelas quais tais crianças se encontram
afastadas de seus lares. O fato é que tal situação
enche de tristeza e aflição milhares de famflias, em
especial as mães.

Diante dess.e quadro tão dramático, outra não
poderia ser a alternativa senão tomar obrigatório,
por lei, que empresas privadas, públicas e conces
sionárias de serviço público coloquem em suas em
balagens ou nas contas por elas emitidas, fotogra
fias dessas crianças, a fim de colaborar com a sua
localização.

Por tais motivos, conto com o apoio dos nobres
Pares para a aprovação deste projeto.

Sala das sessões, 2 de abril de 1997.

PROJETO DE LEI N2 2.933, DE 1997
(Do Sr. João Faustino)

Fixa nonnas de organização e fun
cionamento dos cursos de nível médio
que habilitam ao exercício de profissões
técnicas.

TfTULO I

Da Educação Profissional de Nível Médio

Art 1li O ensino médio, atendida a formação
geral do educando, poderá prepará-lo para o exercí
cio de profissões técnicas.

Parágrafo único. Quando habilitar ao exercício
de profissões técnicas, o curso de nível médio com
porá a modalidade educação profissiónal.

Art. 211 A instituição de ensino médio que se de
dicar'à educação profissional no setor primário da
economia será denominada escola agrotécnica; nos
setores secundário e terciário, escola técnica.

CAPrTULO ÚNICO

Dos Objetivos e da Organização

Art. 311 A educação profissional de nível médio
tem por objetivos:

I - formar profissionais aptos ao desenvolvi
mento de atitudes, conhecimentos e habilidades
equivalentes ao nível médio;

11 - preparar os educandos de nível niédio para
atuarem no processo produtivo e na prestação de

serviços à comunidade, em equipes de pesquisa e
desenvolvimento, nos três setores da economia;

11I - gerar condições para a formação perma
nente de jovens egressos dos níveis fundamental e
médio, qualificando-os, especializando-os, apertei
çoando-os e reprofissionalizando-os em face dos c0
nhecimentos científicos, tecnológicos e humanísticos
inerentes à cultura do trabalho;

IV - contribuir para o processo de formação in
tegrai do homem.

Art. 411 Os currículos dos cursos de educação
profissional de nível médio atenderão ao disposto na
Seção IV do Capítulo 11 da Lei nll 9.394, de 20 de de
zembro de 1996, publicada no Diário Oficial da
União de 23 de dezembro de 1996, devendo abran
ger ainda conteúdos específicos necessários às ha
bilitações profiss~onais.

Parágrafo único. Os conteúdos específICOS aci
ma referidos poderão ser distribuídos ao longo do
curso ou ser administrados de forma complementar
à formação geral.

Art. 511 O Conselho Nacional de Educação defi
nirá as matérias de cada habilitação profissional a
serem cumpridas na organização do curso de edu
cação profissional de nível médio.

Art. f)!l A educação profissional de nível médio
poderá assumir a forma de educação continuada,
podendo o concluinte de ensino médio recebê-Ia a
qualquer tempo e cabendo à instituição o direito de
exigir avaliação para admissão de candidato egresso
de outra instituição.

Art. 7!l Os diplomas dos cursos de educação
,profissional de nível médio, quando registradOs, te
rão equivalência legal, validade nacional e habilita
rão ao prosseguimento de estudos.

Art. ali A habilitação profissional de nível médio
será desenvolvida nas instituições de ensino ou me
diante cooperação e complementaridade de institui
ções especializadas em educação profissional do
setor produtivo e de entidades associadas ou equi
valentes.

Parágrafo único. O Conselho Nacional de Edu
cação estabelecerá, ouvido o Conselho Nacional do
Trabalho, as formas de cooperação e as regras de
complementaridade acima referidas.

Art. 9!l Os cursos de educação profissional de
nível médio serão ministrados pelo sistema federal
de educação tecnológica, pelas redes públicas do
Estado, do Município e do Distrito Federal por rede
privada instituída para esse fim ou por instituições



TfTULO 11

Do Sistema Federal de Educação Tecnológica

Art. 10. As escolas técnicas e agrotécnicas fe
derais têm como objetivos:

I - desenvolver, em benefício da sociedade,
processo educacional que favoreça, de modo per
manente, a transformação do conhecimento em
bens e serviços;

11 - promover formação profissional que leve
em conta o avanço do conhecimento tecnológico e a
incorporação crescente de novos métodos e proces
sos na produção e distribuição de bens e serviços;

111 - ministrar cursos de qualificação e requalifi
cação, especialização técnica e outros, na área de
educação profissional de nível básico;

IV - ministrar 'ensino médio na área tecnológi
ca, habilitando o aluno ao exercício de profissões
técnicas dentro do sistema geral de produção, nos
diferentes setores da economia;

V - prestar serviços a entidades públicas e pri
vadas na área de atuação;

VI - atuar, como centros de referência, junta
mente com os sistemas estaduais de ensino, objeti
vando a melhoria da educação profissional de nível
médio.

Art. 11. Os centros federais de educação tec
nológica têm os seguintes objetivos:

I - ministrar ensino de nível superior (gradua
ção e pós-graduação lato e stricto sensu), visando
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equivalentes, sob a responsabilidade dos respecti- à formação de profissionais e especialistas na área
vos sistemas de ensino. tecnológica;

§ 1R Os centros federais de educação tecnológi- 11 - oferecer cursos de formação de docentes
ca, as escolas técnicas federais, suas unidades des- para as disciplinas específicas dos cursos de educa-
centralizadas, as escolas agrotécnicas federais e as ção profissional de nível médio e dos cursos supe-
escolas técnicas vinculadas às universidades integram riores de tecnologia;
o sistema federal de educação tecnológico; os siste- 111 - promover cursos de extensão, e aperfei-
mas de ensino dos Estados, do Distrito Federal 9 dos çoamento e especialização, objetivando a atualiza-
Municípios constituem a rede pública; as escolas man- ção profissional na área tecnológica;
tidas e administradas pela iniciativa privada integram a IV - realizar pesquisa aplicada e P & D na área
rede privada de educação profissional. tecnológica, estimulando atividades criadoras e es-

§ ~ Atendidas as diretrizes e bases da educa- tendendo, mediante cursos e serviços, os benefícios
ção nacional e as normas do Conselho Nacional de à comunidade.
Educação, os cursos de educação profissional de ní- Art. 12. O sistema federal de educação tecno-
vel médio poderão ser ministrados também por es- lógica indicará representantes para integrar o Con-
colas criadas por iniciativa de entidades associadas, selho Nacional de Educação e o Conselho Nacional
organizações não governamentais, entidades patro- do Trabalho.
nais, serviços nacionais de aprendizagem industrial, Art. 13. As instituições que compõem o sistema
comercial, agrícola e de transportes, além de sindi- federal de educação tecnológica assegurarão me-
catos, associaçõesprofissionais ou equivalente. diante estudos de demanda, acompanhamento de

egressos e os indicadores do mercado, ajuste quan
titativo e qualitativo da oferta de vagas e cursos às
tendências do mercado de trabalho.

. Art. 14. Os centros federais de educação tec
nológica e as escolas técnicas e agrotécnicas fede
rais serão administradas na forma da Lei nR 8.948,
de 8 de dezembro de 1994, e das demais normas, re
gulamentadoras.

Art. 15. As instituições que integram o sistema
federal de educação tecnológica terão a estrutura or
ganizacional e funcional estabelecida em estatuto e
regimento próprios aprovados nos termos da legisla
ção em vigor, ficando a sua supervisão a cargo do
Ministério da Educação e do Desporto.

Art. 16. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 17. Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

A nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (Lei n~ 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
publicada no Diário Oficial da União de 23 de de
zembro de 1996), ao revogar as Leis nRs 4.024, de
20 de dezembro de 1961, 5.540, de 28 de novembro
de 1968, 5.692,' de 11 de agosto de 1971, 7.Ó44, de
18 de outubro de 1982, bem como as demais leis e
decretos que as modificaram, e ao traçar os princí
pios basilares do ensino, refere-se expressamente à
coexistência de instituições públicas e privadas de
ensino e à vinculação entre a educação escolar, O' .

trabalho e as práticas sociais (art. 3R, V). Ao traÚu .
dos níveis e das modalidades de educação e ensino,
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dedica o Capítulo 11I à educação profissional. Esse
capítulo compreende apenas quatro artigos (39, 40,
41 e 42) que estabelecem, como não poderia deixar
de ser, tão-somente as linhas gerais da educação
profissional. Entre essas linhas, estão a necessidade
de desenvolvimento de aptidões para a vida produti
va, a articulação como ensino regular e a possibilida
de de prosseguimento ou conclusão de estudos.

Compete ao Poder Legislativo, embora conti
nue em pleno vigor a Lei nº 8.948, de 8 de dezembro
de 1994, que instituiu o sistema nacional de educa
ção tecnológica, traçar as normas de organização e
funcionamento do referido sistema, adaptando-a aos
princípios basilares e às linhas mestras decorrentes
da nova ordem legal.

É o que fazemos com o projeto de lei que ora
apresentamos, esperando contar com assentimen
tos ilustres Pares a fim que possa ser aprovado,
transformando-se em lei.

Sala das Sessões, 2 de abril de 1997.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N2 2.3OO, DE 1997

(Deputada Cidinha Campos)

Requer informações sobre o servi
dor abaixo relacionado.

Exrno. Sr. Ministro de Estado da Saúde
Cidinha Campos, Deputada Federal, vem pelo

presente, nos termos do artigo 50, § 22 da Constitui
ção Federal e do artigo 115, inciso I do Regimento
Interno, requerer as seguintes informações:

Quais os cargos exercidos, os períodos traba
lhados e as formas de investidura do servidor Bart
holomeu Inácio de Oliveira, para o qual requer tam
bém, cópia da fé de ofício e dos assentamentos fun
cionais. As informações devem abranger todos os
órgãos e empresas ligadas ao Ministério.

Sala das Sessões, 2 de abril de 1997.

PROJETO DE LEI N2 2.934 DE 1997
(Do Sr. Benedito Domingos)

Acrescenta §§ 12 e 22 ao artigo 22 da
Lei n2 7.897, de 24 de novembro de 1989,
que -dispõe sobre a doação de bens imó
veis da União ao Distrito Federal-, e dá
outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
MArt. 12 Ficam acrescentados ao artigo 22 da

Lei n2 7.897, de 24 de novembro de 1989, os pará
grafos 12 e 22, com a seguinte redação:

MArt. 22 .

1- .
11- ..
§ 12 Ficam excluídos da doação de que tratam

os artigos 12 e 22 da Lei n2 7.897, de 24 de novem
bro de 1989, os imóveis identificados como QND 32,
Lotes 02, 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23,
24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,
40,42; e, QND 34, Lotes 07, 09, 11, 13, 15, 17, 19,
21,23,25,27,29,31,33,35,37,39 e 41; localiza
dos na Cidade-Satélite de Taguatinga-Distrito Fede
ral, remanescentes do antigo Instituto de Aposenta
doria e Pensões dos Bancários - IAPB.

§ 22 Os imóveis enumerados no parágrafo an
terior serão vendidos diretamente aos seus legítimos
e atuais ocupantes, após prévia avaliação pela Cai
xa Econômica Federal, não se aplicando, neste
caso, o disposto no inciso I deste artigo.

Art. 22 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Justificação

O presente projeto de lei tem por finalidade cor
rigir grande irregularidade e maior injustiça, pratica
das contra os legítimos ocupantes dos imóveis que
menciona, em número de 46, que há cerca de 35
anos ali vivem e residem com suas famílias, pagam
tributos, inclusive taxas de ocupação, e aguardam
uma providência que determine a competente autori
zação para a outorga do título de propriedade em
seu favor.

Esses chefes de família, que vivem ainda em
barracos de madeira, em razão dessa esdrúxula in
definição, criaram seus filhos, em sua maioria já for
mados, enfrentando as maiores dificuldades de des
conforto, tais como falta de infra-estrutura, de sanea
mento básico e de outros benefícios de que hoje já
dispõem os moradores de outros imóveis do mesmo
setor residencial.

O entrave existente para a regularização da
anormalidade é de natureza legal, inclusive com re
lação à mencionada concorrência pública de que ~ra

ta o item 11 do artigo alterado, que coloca os legíti
mos ocupantes dos aludidos imóveis em situação de
flagrante e injusta desvantagem com os demais con
correntes, até porque, são pessoas de poucos recur
sos, trabalhadores, que ali chegaram nos idos de
1960 (como os demais proprietários que adquiriram
seus lotes no mesmo setor residencial), e passaram
por todas as dificuldades e vicissitudes dos que, na
qualidade de pioneiros de Brasília, entregaram a mo
cidade naquele grande mutirão patriótico, contribuin-
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do com seu trabalho ardoroso e desprendido para a rão ser objeto de acordo para pagamento parcelado
concretização deste monumento do patrimônio da , em até 240 meses no caso dos Estados, Distrito Fe-
humanidade que é a capital da República do Brasil, deral e Municípios e em até 120 meses nos demais.
com o agravante de não terem podido adquirir os § 12 Para a apuração dos-débitos, no ato do
imóveis que àquela época lhes foram destinados. parcelamento, será considerado o valor original,

A Lei do Distrito Federal, de que fala o diploma atualizado pelo índice oficial utilizado pelo INSS para
a ser alterado, ainda não foi editada, bem com a re- correção dos seus créditos com redução de cinqüen-
gulamentação constante do artigo 3º da aludida lei, ta por cento das importâncias devidas a título de
sendo, portanto, pertinente, o aditamento ora pro- multa, sendo total a isenção no caso dos Estados,
posto. do Distrito Federal e dos Municípios.

Por tudo isto, submeto esta justa proposta à lú- § 22 .

cida e humanitária consideração dos meus nobres § 3º Os Estados, o Distrito Federal e os Municí-
Pares, ressaltando o relevante aspecto social da pios poderão optar, para pagamento parcelado, pela
mesma, na certeza de que será aprovada pela Câ- retenção de parcelas do FPE ou FPM e até nove
mara dos Deputados. por cento do seu valor mensal, reduzindo-se esta

Sala das Sessões, 2 de abril de 1997. taxa para cinco por cento para os Municípios pobres
REQUERIMENTO N2 DE,1997 e para três por cento para os Municípios muito po-
(Do Sr. Deputado Lindberg Farias) bres, incluídos no Progr1;lma Comunidade Solidária

do Governo Federal.
Senhor Presidente: § 42 Os empregados poderão optar, pelo paga-
Requeiro a V. E~ nos termos do art. 38 do Re- mento à vista das multas, sem redução, e dos juros,

gimento Intemo da Câmara dos Deputados a institui- com créditos da União, dos Estados e dos Municí-
ção, sem ônus para a Casa, de Comissão Extema pios, parcelando o principal atualizado nos termos
para acompanhar investigações de abuso e violência desta lei.
policial militar contra a juventude. § 52 O acordo será lavrado em termo específi-

A Jus1iça Militar, responsável pela apuração co, respondendo como seus fiadores os acionistas
das denúncias contra a corporação, tem demonstra- controladores ou seus diretores com seus bens pes-
do dificuldade de por fim aos desmandos e atrocida- soais, quanto ao inadimplemento das obrigações
des praticadas. Segundo noticiado no Jomal Nacio- nele assumidas, por dolo ou culpa, ou em caso de
nal da Rede Globo, (1º-4-97), dos 6.700 casos de- insolvência ou extinção da pessoa jurídica. "
nunciados e apurados pela Justiça Militar, somente
cerca de 50 ocasionaram a punição dos envolvidos. § 6º ; ..

Sala das Sessões, 2 de abril de 1997. § 7º Os Municípios, os Estados, o bistrito Fe-
deral as cooperativas agrícolas poderão optar, ex-

PROJETO DE LEI N2 2.935197 cepcionalmente, por parcelar as contribuições des-
Autoriza o parcelamento do recolhi- contadas dos segurados empregados e dos traba-

mento de contribuições previdenciárias Ihadores avulsos e não recolt)idas ao INSS, quando
devidas pelos empregadores gerais, alie- referentes a competências anteriores a 12 de janeiro
ra a lei n2 9.129/95, a Lei n2 8.212191 e de- de 1997, em até 12 meses, na forma prevista neste
termina outras providências. artigo, ou nos termos do art. 27 da Lei Complemen

tar n2 77, de 13 de julho de 1993, gozando também
O Congresso Nacional decreta: da isenção total das multas.
Art. 12 O art. 12 da Lei n2 9.129, de 20 de no-

vembro de 1995, é alterado na redação de Seus pa- § 82
..

rágrafos 32 e 52, fica acrescido de dois parágrafos in- § 9º .
seridos após o parágrafo 22, renumerando-se os de- § 10 .
mais, e passa a ter a seguinte redação: § 11 .

Art. 12 Excepcionalmente, nos cento e oitenta Art. 22 O parágrafo 22 do art. 31, o parágrafo 82

dias subseqüentes à publicação da lei, os débitos do art. 47 e o art. 95 da Lei n2 8.212, de 24 de julho
pendentes junto ao Instituto Nacional do seguro 50- de 1991, na redação dada, pelo art. 22 da Lei n2

cial _ INSS, referentes às contribuições do emprega- 9.032, de 28 de abril de 1995 e pelo art. 42 da Lei n2

dor incluídos ou não em notificação, relativas a com- 9.129 de 20 de novembro de 1995, passam a vigorar
petências anteriores a 12 de janeiro de 1997, pode- com a seguinte redação:
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-Art. 31 ..
§ 212 Entende-se como cessão de mão-de-obra

a colocação à disposição do contratante, em suas
dependências ou nas de terceiros de segurados que
realizem serviços contínuos relacionados ou não di
retamente com as atividades normais da empresa,
tais como construção civil, limpeza e conservação,
manutenção, vigilância, atividades-fim e outros, inde
pendentemente da natureza e da forma de contrata
ção.

Art. 47 .
§ 82 No caso de parcelamento, a Certidão Ne

gativa de Débito - CND somente será emitida me
diante a apresentação de garantia, ressalvada a hi
pótese prevista na alínea a do inciso I deste artigo,
podendo ser aceitas as seguintes modalidades de
garantia:

I - hipoteca de bens imóveis, com ou sem
acessórios;

11 - fiança bancária;
111 - vinculação de parcelas de preço de bem a

ser negociado a prazo pela empresa;
IV - ativos realizáveis, recebíveis e ativos pre-

ferenciais;
V - alienação fiduciária de bens móveis; ou
VI - penhora.
Art. 952 Constitui crime:
a) .
b) ; .
c) .
d) deixar de recolher, na época própria, contri

buição ou outra importância devida à Seguridade
Social e arrecadada dos segurados ou do público,
comprovada a suficiência de fundos para fazê-Ia.- ....

Art. 32 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 42 Revogam-se as disposições em contrá-
rio.

Brasnia, 25 de março de 1997. José Carlos
Vieira, Deputado Federal.

Justificação

Estamos apresentando modificações no senti
do de aperfeiçoar e atualizar alguns aspectos das
Leis n2s 9.129/95 e 8.212191 que autorizam o parce
lamento de recolhimento ao INSS e que institui o
plano de custeio da Previdência, respectivamente.

Em primeiro plano, apresentamos a reivindica
ção dos novos prefeitos municipais que, durante o
encontro nacional, na Associação Brasileira das As
sociações de Municípios - ABAM, em março do cor
rente ano, apresentaram sua extrema dificuldade de

saldar os débitos com a Previdência em função do
alto grau de endividamento dos Municípios. Trata-se
de um parcelamento de dívida (em termos já acorda
dos com o INSS) com possibilidade de retenção das
parcelas do FPM (que estendemos aos Estados e
ao DF com possibilidade de utilização do FPE). Na
modificação que propomos à Lei nl! 9.129/95, que
concedia parcelamento aos devedores do INSS, en
tendemos ser justo e conveniente manter o benefício
não só ao poder público, mas também aos emprega
dores em geral, permitindo a estes o parcelamento e
desconto das multas equivalentes à metade daque
les, de forma similar ao que já fazia a lei. Entende
mos outrossim, que os devedores poderão optar
pelo pagamento à vista das multas, sem redução, e
dos juros, com créditos da União, dos Estados e dos
Municípios, parcelando o principal atualizado, pois
além de serem créditos legítimos, em muitos casos a
dívida pública acarretou a dívida com a Previdência.
A alteração do parágrafo 39 deve-se ao fato de que
os diretores, quando profissionais contratados para
dirigir a empresa, ficam dispensados de responder
como fiadores e com seus bens pessoais se já o fi
zerem os acionistas controladores da empresa.

Incluímos no artigo 212, a alteração ao art. 31 da
Lei nl! 8.212191 após a constatação de que a terceiri
zação nas linhas de montagem e das atividades-fim
das empresas (e não apenas das atividades de
apoio) já é uma realidade no País e uma maneira
salutar para a economia no sentido de baratear os
custos e gerar· emprego e distribuição de renda
principalmente ao ampliar o mercado das micro e
pequenas empresas. O Art. 31, atualmente, veda a
terceirização dos serviços contínuos relacionados
diretamente comas atividades normais da empre
sa.

Outra modificação que se impõe à Lei nl!
8.212191 é a necessidade de se ampliar o espectro
das garantias à obtenção de certidões negativas de
débitos - CND, permitindo que as empresas que
parcelaram seus débitos regularmente, os garantam
também com ativos preferenciais, permitindo maior
agilidade e possibilidade de recuperação dos empre
gadores.

Finalmente é imperativo pôr um fim à injustiça
que se comete ao colocar como criminosos (de cri
me doloso) todos os empregadores que apenas atra
sem as contribuições. A inclusão;da exigência da
prévia comprovação do dolo impedirá que se façam
acusações graves genéricas, que colocam sob o
acusado o ônus de provar sua inocência quando a
prova do dolo é da acusação.



Determina que as Assembléias Le
gislativas sejam obrigatoriamente notifi
cadas da liberação de recursos federais
para os respectivos Estados e dá outras
providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 111 Os órgãos e entidades da administração

federal direta e as autarquias, fundações públicas,
empresas públicas e sociedades de economia mista
federais notificarão as respectivas ASsembléias le
gislativas da liberação de recursos financeiros que
tenham efetuado, a qualquer título, para os Estados,
.no prazo de dois dias úteis, contado da data da libe
ração.

Art. 211 O Governo do Estado beneficiário da li
beração de recursos, de que trata o art. 111 desta lei,
notificará os partidos políticos, os sindicatos ele tra
balhadores e as entidades empresariais de âmbito
estadual, da respectiva liberação, no prazo de dois
dias úteis, contado da data de recebimento dos re
cursos.

Art. 311 As instituições financeiras federais, Ban
co Nacional de Desenvolvimento Econômico e S0
cial - BNDES, Banco do Brasil S.A., Caixa Econômi
ca Federal - CEF e Banco do Nordeste do Brasil
S.A. - BNB, notificarão igualmente as respectivas
Assembléias legislativas da liberação de financia
mento para a implantação por empresas de projetos
de relevante interesse econômico e social, conside-:
rando-se para efeito desta lei projetos já aprovados,
embora com parcelas de financiamento a receber,
no prazo de dois dias úteis, contado da data da efeti
va liberação.

Art. 411 As Assembléias legislativas repre
sentarão aos Tribunais de Contas Estaduais e ao
Tribunal de Contas da União e o descumprimento do
estabelecido nesta lei.

Art. 511 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 6l! Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

O acompanhamento das aplicações de recur
sosfinanceiros nos Estados, oriundos de órgãos e
entidades da administração pública federal, interes
sa a uma pluralidade de atores sociais, econômicos
e polfticos.

O acompanhamento e a possibilidade de enca
minhar-se a Administração, observações, pleitos,
discordâncias etc.; por entidades e instituições de
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PROJETO DE LEI NR 2.936197 natureza privada, e o controle intemo exercido pelas
Assembléias legislativas estaduais, com o auxílio
dos respectivos Tribunais de Contas.

Detectadas hoje em elevado grau de intensida
de a prática de irregularidades na utilização de re
cursos públicos, urge criar-se mecanismos de ampla
divulgação e informação da liberação das chamadas
verbas ou dinheiro público.

Nesse sentido, o Presidente da República san
cionou no último dia 20 de março de 1997, a lei nR

9.452, cuja finalidade é determinar que as Câmaras
Municipais sejam obrigatoriamente informadas da li
beração de recursos federais para os respectivos
Municípios.

Restou, no entanto, lacuna com relação aos re
cursos federais destinados aos Estados, em volume
superior àqueles destinados aos municípios, maior
abrangência e complexidade, além de outras peculiari
dades, cujo presente projeto de lei tenta preencher.

Em termos práticos e direitos, este projeto de
lei busca democratizar informações de interesse pú
blico, consideradas corno privilegiadas, abrindo um
leque de possibilidade para análise da atuação dos
gestores da coisa pública.

São estas, Senhor Presidente, Senhores Depu
tados, as diretrizes da proposição que ternos a honra
de submeter à apreciação desta Egrégia Casa.

Sala das Sessões, 2 de abril de 1997. - José
Chaves, Deputado.

PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO
~ ,DE1997

(Do Sr. Arthur Virgflio Neto e outros)

Altera o arl. 3R do •Ato das Disposi
ções Constitucionais Transitórias· da
Constituição Federal, prevendo Revisão
Constitucional no ano de 1999.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do se
nado Federal, nos termos do § 312 do art. 60 da
Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda
ao texto constitucional.

Artigo único. Dê-se a seguinte redação ao art.
312 do Ato das Disposições Constitucionais Transitó
rias:

•Art. 312 A Revisão Constitucional será realizada
na Sessão legislativa do ano de 1999, pelo voto da
maioria absoluta dos membros do Congresso Nacio
nal, em sessão unicameral.·

Justificação

É ponto pacífico que a Constituição promulga
da em 1988, tendo em vista as mudanças ocorridas
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no País desde então, tomou-se, em muitos pontos,
impraticáv~1.

Fruto da melhor intenção social do legislador
constituinte, ela refletiu, no fundo, sem dúvida, o de
sejo de recuperar, em favor das maiorias deserda
das, o tempo perdido durante o regime militar que,
longevo, durou de 1964 à 1984.

Prolixa em muitas passagens e já excessiva
mente emendada, a Carta contém muitos direitos e
poucas obrigações, criando grave descompasso en
tre belos enunciados e lamentáveis realidades. Re
conhece direitos, ao mesmo tempo em que encerra
mecanismos que ajudam a obstaculizar a construção
de ordem mais justa, capaz de, efetivamente, garan
tir direitos e justiça aos brasileiros.

Não devemos esquecer, do mesmo modo, o
fracasso retumbante em que se constitui a Revi
são Constitucional de 1993, quando a obstrução
prejudicou a oportunidade valiosa que tiveram os
Parlamentares da legislatura imediatamente pós
Constituinte de proceder à necessária atualiza
ção prevista no Ato das Disposições Constitucio
nais Transitórias.

A sociedade tem o direito de rever, de reformar
sua Constituição cujo teor sofre os influxos das con
veniências e necessidades políticas, econômicas,
culturais e éticas de um povo. O mundo que nos en
vol\(e atravessa momentos de velozes e fulminantes
mutações, pressionando cada Estado a seguir idênti
co rumo sob pena de ver inviabilizadas suas pers
pectivas de desenvolvimento econômico-tecnológico
e de realização social.

Neste sentido, muitos dos dispositivos da Carta
de 1988, que à época eram pertinentes ou soavam
realizáveis na ótica de um Congresso merecidamen
te eufórico com a retomada do processo democráti
co, mostrou-se inadequado diante dos novos tem
pos. Basta pensar nos capítulos dos direitos sociais
e dos sistemas econômico e financeiro para se ter
idéia clara da urgência revisional.

O arcabouço jurídico fornecido pela Constitui
ção, em suma, revela-se envelhecido e incapaz de
inaugurar o Terceiro Milênio, abrindo para o Brasil as
portas generosas da mudança que nossos filhos e
netos exigem sejam feitas com coragem, despreen
dimento e lucidez.

Conto, então, e muito firmemente, com o apoio
de meus ilustres pares para aprovar a presente pro
posta de emenda à Constituição.

Sala das Sessões, de de 1997.

REQUERIMENTO

Requer convocação de aesaio sole
ne da Cimara dos Deputados.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, com base no art.

68 do Regimento Interno, e ouvido o Plenário, con
vocação de Sessão Solene desta Casa, a fim de
prestar homenagem póstuma ao ilustre advogado
Evaristo de Moraes Filho.

Evaristo foi um dos maiores advogados brasi
leiros em todos os tempos, homem corajoso, defen
sor de presos políticos, amigo leal, democrata obsti
nado.

. Eu estou amargurado, o Direito está de luto, eu
estou, enfim, amargurado.

Sala das Sessões, de abril de 1997. - Arthur
VirgRlo Neto, Deputado Federal PSDBlAM).

PROJETO DE LEI Nt2.937, DE 1997
(Do Sr. Sílvio Pessoa)

Dispõe sobre a definição de c0ntra
tos de clallsulas uniformes panp os fina
do disposto no art. 54, I, a, da Constitui
ção Federal, e dá outras provld6ncias.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 111 Para fins do disposto no art. 54, I, a, da

Constituição Federal, são entendidos como contra
tos de c1aúsulas uniformes aqueles que contenham
c1aúsulas padronizadas e aprovadas pela autoridade
competente ou estabelecidas unilateralmente pelo
fornecedor de produtos ou serviços, sem que o con
tratante possa discutir ou modificar substancialmente
seu conteúdo.

Parágrafo único. AS condições dispostas neste
contrato deverão ser gerais e invariáveis para todos
os contratantes, não se admitindo qualquer distinção
que altere as características do objeto contratado em
relação ao que foi ofertado aos demais contratantes.

Art. 2ll Em relação aos contratos de toda espé
cie firmados entre o Senador ou Deputado Federal e
as instituições financeiras oficiais federais ou esta
duais não será admitida qualquer cláusula ou condi
ção que se configure como inequívoco favorecimen
to ou privilégio.

Parágrafo único. Para o fim do disposto no ea
put ter-se-á como parâmetro o universo dos demais
clientes que mantêm relacionamento com estas insti
tuições financeiras.

Art. 311 O controlador ou diretor ou gerente de
instituição financeira oficial federal ou estadual que
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infringir o disposto nos artigos anteriores estará su- Ainda recorrendo às sábias considerações de
jeito à: Cretella Jr. podemos verificar que o contrato é en-

Pena _ Reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, tendido, in genere, e definido categoricamente pela
e multa. teoria geral do direito como o acordo entre duas ou

Art. 42 Esta lei entra em vigor na data de sua mais pessoas, consubstanciado em normas, que
publicação. passam a governar a vontade das partes celebran-

Art. 52 Revogam-se as disposições em contrário. teso Assim, continua ele, é clara a inferência imedia-
Justificação ta de que um conjunto de direitos e obrigações, além

de deveres, emerge do pacto. Dentro do contrato, o
Nossa intenção, com a presente proposição, Senador e o Deputado são nivelados aos demais

vem ao encontro de uma necessidade inadiável de contratantes. Se o contrato de direito privado, civil ou
se explicitar o alcance do art. 54, inciso I, alínea a, comercial, foi celebrado com Senador ou Deputado
da Constituição Federal. Na verdade, este manda- qualquer cláusula que:
mento constitucional que já e uma tradição do direito a) favorece parlamentar contratante;
brasileiro _ estando presente no texto constitucional b) isente o congressista contratante de obriga-
desde 1891 _ trata das incompatibilidades e não de ção ou dever; ou
incapacidade políticas ou inelegibilidade de Deputa- c) abrande qualquer tipo de dever ou obrigação
dos e Senadores. Desde a expedição do diploma ou é porta aberta ao suborno, à corrupção, à fraude.
desde a posse, entretanto, ocorrem incompatibilida- Na verdade, há que se entender muito clara-
des. O fundamento da proibição é de natureza ética mente a intenção do mandamento constitucional
e visa impedir que o congressista _ desde a expedi- na medida em que fica evidente a preocupação de
ção do diploma ou desde a posse _ possa se sujeitar se evitar relações de conflito de interesses entre o
a um claro conflito de interesse uma vez que não se Parlamento e as entidades da Administração direta
compatibilizaria a função fiscalizadora que o parla- ou indireta que estão sob sua fiscalização. Assim,
mentar deve exercer sobre as entidades da Adminis- se o acordo se classificar como uma relação con-
tração Pública _ incluídas aí as sociedades de eco- tratual _ onde em uma das partes figure o parla-
nomia mista e as empresas públicas _ com um rela- mentar e na outra, o Estado _, sendo a Administra-
cionamento contratual incomum ou mais favorecido ção direta ou indireta, em qualquer das formas ou
que, porventura, viesse a manter com quaisquer modalidades de descentralizações, nas três esfe-
desses entes. ras, a fonte clara de suborno e corrupção, se hou-

Cumpre recorrer aos comentários do insigne ver, atinge seu mais alto grau, porque uma das ta-
jurista J. Cretella Jr. que define com muita precisão a refas administrativas do Parlamento é precisamen-
intenção da Carta Magna no que tange às proibições te a da fiscalização dessas entidades. Deve-se in-
impostas aos parlamentares desde a expedição do dagar ainda: como se compatibilizaria a função fis-
diploma. Diz ele: Já fizemos referências entre dois calizadora do congressista sobre contratos cele-
momentos distintos, o da expedição e o do recebi- brados de que ele é parte favorecida?
mento do diploma. Aqui, porém a regra é expressa.
A expedição do diploma é o primeiro ato legal de re- Ora, para se evitar a prática do suborno e da
conhecimento do candidato eleito. Somente, portan- corrupção, nesses casos, é tradição, no direito brasi-
to, desde esse momento é que sua atividade pode leiro, há quase um século, a proibição do congres-
ser limitada. Antes seria iníquo. Citando comentário sista, em celebrar contratos públicos ou privados, a
do jurista Temístocles Brandão Cavalcanti, confirma: partir da eleição, ou da expedição do diploma ou da
A medida restritiva é, portanto, altamente moraliza- posse. O princípio tem se mantido ao longo'de todas
dora e cobre o exercício do mandato de certas ga- as últimas constituições brasileiras, tendo variado
rantias que o prestigiam, envolvendo-o de uma in- apenas o modo de referência à proibição de celebrar
suspeição sem a qual não pode haver dignidade par- contratos, por parte dos Senadores e Deputados,
lamentar. Neste particular conclui Cretella Jr: A partir mas a incompatibilidade constitucional foi sempre
da expedição do diploma, sob pena de perda do car- uma constante ao determinar o dispositivo constitu-
go, o congressista não pode firmar ou manter contra- cional que nenhum membro do Congresso poderá
to nem aceitar ou exercer cargo.

Considerando este pressuposto jurídico tão celebrar contrato com a Administração pública fede-
bem esmiuçado pelos jurista mencionados, devemos ral, estadual ou municipal; com pessoa jurídica de di-
agora nos voltar à análise de alguns aspectos tam- reito público, e~ade autárquica, sociedade de eco-
bém importantes, como, por exemplo, o entendimen- nomia mista otJ empresa concessionária de direito
to da expressão firmar ou manter contratos e, mais público, com pessoa de direito público, autarquia,
adiante, o alcance da definição de contratos de cláu- empresa pública, sociedade de economia mista ou
sulas uniformes. empresa concessionária de serviço público.
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Desta forma, fica inequívoco que, por via do Mais uma vez, o que a Constituição quer é im-
contrato, quer celebrado com pessoa física, quer pedir o subomo e a corrupção, advindas de contrato
com pessoa jurídica de direito privado, estatal ou cujas cláusulas não sejam uniformes, que concedam
não estatal, quer ainda com pessoa jurídica de direi- prerrogativas ou privilégios a parlamentares, ao pas-
to público, em síntese, por intermédio de instrumento so que os mesmos contratos, se celebrados com
contratual privado ou público, civil, comercial, admi- particulares, incluiriam cláusulas iguais para os de-
nistrativo, poderia haver porta aberta para a corup- mais contratantes, abstraindo aquelas condições
ção de Deputados e Senadores, mediante inserção mais favoráveis. Neste caso, se o contrato é de mú-
de cláusulas de favorecimento ao contratante con- tuo (ou empréstimo) e o mutuante (ou emprestador)
gressista. É isso que todas as Constituições brasilei- é o Banco do Brasil ou qualquer banco estadual, ou
ras pretenderam evitar, ao impedir as mencionadas a Caixa Econômica Federal, as cláusulas contratuais
celebrações contratuais. Neste sentido todos os ver- devem sempre ser uniformes ou estereotipadas,
bos _ firmar, assinar, celebrar _ referem-se ao futuro. obedecendo um clichê, nos casos em que o sana-

Verificados os aspectos de natureza temporal dor ou Deputado mutuário (ou beneficiário do em-
do impedimento imposto pela Constituição ao parla- préstimo) possa vir firmar ou manter um contrato
mentar, cabe agora uma análise da outra condicio- dessa espécie com estas instituições financeiras.
nante contida no art. 54, I, a, que vem a ser a defini- Neste sentido, considerando ainda esses mesmo
ção de ·contrato de cláusulas uniformes·. tipo de contrato, qualquer cláusula que fixe juros

Para que se tenha idéia clara do que pretendeu mais baixos ou tempo maior para pagamento da dí-
dizer o legislador constituinte com a frase ·contrato vida (como, por exemplo, uma concessão de carên-
que obedece a cláusula uniformes·, é preciso escla- cia para início do pagamento da dívida), ou qualquer
recer que as cláusulas são inseridas, no contrato, de outra cláusula que não conste dos demais contratos
modo geral e impessoal, em bloco, pela pessoa jurí- semelhantes, elaborados pela mesma instituição fi-
dica política (União, Estado-Membro. Distrito Fede- nanceira, deverá ser encarada como uma cláusula
ral, Município), ou administrativa (autarquia), pela desigual e suspeita no sentido de tratar de modo de-
empresa pública, pela sociedade de economia mista sigual o congressista. Assim, se o contrato vem fa-
ou pela concessionária, e aceitas, sem discussão, vorecer o parlamentar, obriga-se a desfazer o con-
pelos Deputados e Senadores... que a elas aderem. trato já feito, ou a não assinar o contrato a ser ceie-
Desse modo, qualquer contrato de adesão ou por brado.
adesão, imposto pelo econômica ou politicamente Numa definição mais sucinta, mas não menos
mais forte, e aceito pelas partes aderentes, como os precisa, o emérito constitucionalista Manoel Gonçal-
c,o~tratos de seguro, os contratos de ~spetáculos ar- ves Ferreira Filho ensina que:
tlStlCOS e os contratos de transporte dlvers?s. •A Constituição abre, porém, exceção.

Este, portanto, deve. ser o entendu~ento do Visando a norma em exame impedir sejam
contrato co",! ~áusulas. umformes, qual seja aqu~- os deputados ou senadores favorecidos por
le com condlçoes gerais que atendem a unamml- .._ .. _ _
dade de seu público-alvo, sem variações ou privi- me~o.de condlçoes eSpeciaiS, nao estão eles
légios que possam beneficiar ou desfavorecer um proibidos de celebrar contrato com as pes-
e outro, assumindo claramente um aspecto jurídico soas enumeradas, se~pre que ·0 contrato
de .um contrato de adesão. Assim, como caracteri- obedecer a cláusula uniformes·. O que quer
za-se o contrato de adesão, não se permite ao dizer, sempre que o contrato não fizer acep-
contrato de cláusulas uniformes que ele tenha ção de pessoas, contiver cláusulas iguais às
qualquer distinção em relação aos contratantes, que são postas, em geral, para qualquer
uma vez que o contratado se obriga a prestar um particular.·
s~rviço pa~rão e igual!ll~nte uniforme, ~em discri- Por todas essas considerações de ordem emi-
mln.ar C!ualsquer condlçoes na execuçao de sua nentemente técnico-jurídica, convém então reforçar
obrlgaçao contratual., o mandamento constitucional não raras vezes ig;,o-

Serve como bom exemplo de um contrato de de' e' . r f _
adesão entre a instituição financeira e o cliente, a hi- rado o~ . sre~peitado, d !orrna a evita e ~men
pótese do contrato de empréstimo. Assim, se o con- !e as Incidências d~ r~la~l~namentos .suspe~~s. ou
trato é de empréstimo, em que todas as cláusulas Incomuns entre as InstitulÇoes financeiras o~als e
são iguais, em forma única (uniforme), para todos os os parlamentares. Certamente, a apresentaçao do
que quiserem contratar-emprestar, ou tomar de em- projeto de lei, explicitará ainda mais o dispositivo
préstimo, nada impede que o parlamentar finne ou constitucional em questão, contribuindo com a dimi-
mantenha contrato já firmado com as pessoas jurídi- nuição de possíveis brechas ou lacunas que, por-
cas estatais, privadas ou públicas, da Administração ventura, permitissem o abuso e o desvio da Lei
direta ou indireta, ou com concessionárias. Maior brasileira.
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Acreditamos finnemente que nossa proposição que seu trabalho conjuga tanto atividades domésti-
encontrará o apoio de nossos ilustres Pares, pois só ·.cas, quanto atividades tipicamente rurais. Estas, por
vem contribuir para o engrandecimento e dignifica- sua vez, são totalmente excluídas do direito à apo-
ção desta Casa, tomando ainda mais ético e trans- sentadoria que a Constituição F-ederal lhe garantiu
parente o exercício de nossa atividade parlamentar. ao completarem 55 anos de idade:

A sugestão trazida por este projeto consiste,
Sala das Sessões, 2 de abril de 1997. portanto, na aceitação, por parte do INSS, das pro-

PROJETO DE LEI N2 2.938, DE 1997 vas apresentadas pelos trabalhadores como com-
(Da S,. Tete Bezerra) provação do exercício de atividade rural de suas es

posas ou companheiras.
Acrescenta parágrafo ao aft. 106 da Acreditamos, pois, que essa simples alteração

Lei n2 8.213, de 24 de julho de 1991, para legal contribuirá para que milhares de trabalhadoras
disciplinar sobre meios de comprovação rurais possam, efetivamente, usufruir do direito cons-
de tempo de exercício de atividade por titucional que lhes foi garantido. Certos da importân-
parte de trabalhadoras rurais. cia e do elevado conteúdo de justiça social presente

nesta nossa proposição, esperamos contar com
O Congresso Nacional decreta: apoio dos ilustres membros desta Casa para asse-
Art. 12 O art. 106 da Lei n2 8.213, de 24 de ju- gurar a sua aprovação.

lho de 1991, modificado pela Lei n2 9.063, de 14 de Sala das sessões, 2 de abril de 1997.
junho de 1995, passa a vigorar acrescido de § 22,
com a seguinte redação: INDICAÇÃO N2 801197

-Art. 106. OF N2 074/97

§ 2ll Os documentos comprobatórios de
exercício de atividade rural, apresentados pelo
segurado especial, conforme definido no art.
11, inciso VII, desta lei, também constituem
meios de prova de exercício de atividade rural
de sua esposa ou companheira.-

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

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

Justificação

A realidade brasileira, marcada por extrema
desigualdade na distribuição da renda em termos re
gionais, setoriais e pessoais exige contínuo aperfei
çoamento das estruturas legais, a fim de serem reali
zadas as adaptações necessárias às distintas situa
ções. É o caso da iniciativa deste projeto de lei, que
busca tão-somente atribuir maior eficácia à legisla
ção, para que seus benefícios alcancem, também, o
trabalhador do camPo.

A dificuldade de acesso a infonnações sobre
os direitos previstos na lei e, por conseguinte, odes
conhecimento das exigências impostas para efeito
da obtenção de benefícios (aposentadorias e pensõ
es) fazem com que o trabalhador rural tenha que
percorrer um árduo caminho para provar sua condi
ção de trabalhador e, assim, qualificar-se aos benefí
cios da Previdência Soeial.

Ainda pior é a situação das trabalhadoras ru
rais que exercem sua atividade em regime de econo
mia familiar, as quais não conseguem comprovar

Brasília, 12 de abril de 1997

Senhor Presidente,
Nos tennos do art. 113,1 e § 12, do Regimento In

temo da Câmara dos Deputados, solicito de Vossa Ex
celência, que faça encaminhar ao Executivo a anexa.

No sentido de enviar à Câmara dos Deputados
projeto de lei para pennitir ao INSS local para cele
brar convênios de prestação de serviços com os mu
nicípios.

Nestes termos pede deferi~ento.

Euler Ribeiro - Deputado Federal.
O Presidente da República faço saber que o Con

gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 12 O Instituto Nacional de Seguro Soeial 

INSS, celebrará convênio com o Município onde não
tenha unidade de seguro l:!ocial local, para prestar
serviços de atendimento a segurado da Previdência
Social para concessão e manutenção de benefícios,
sob orientação, coordenação e supervisão dos órgã
os competentes do INSS.

Art. 22 O convênio disporá sobre o ressarci
mento das despesas correspondentes ao volume
dos serviços prestados, medi.ante a dedução do va
lor das contribuições previdenciárias devidas pelo
município.

Art. 32 O INSS poderá colaborar para a com
plementação das instalações e equipamentos ou for
necer outros recursos materiais para a melhoria do
padrão de atendimento aos beneficiárias.

Art. 42 A prestação de serviços decorrente da
execução do convênio, objeto desta lei, não criará
vínculo empregatício entre o INSS e os servidores
da Prefeitura do Município.



Ceará

Mussa Demes - PFL; Paes Landim - PFL.

Paraíba

Sergipe

Marcelo Deda - Bloco - PT; Pedro Valadares 
PSB; Wilson Cunha - PFL.

Bahia

Luiz Braga - PFL; Luiz Moreira - PFL; Ma
noel Castro - PFL; Mario Negromonte - PSDB;
Nestor Duarte - Bloco - PMDB; Pedro Irujo 
Bloco - PMDB; Prisco Viana - PPB; Roberto
Santos - PSDB; Roland Lavigne - PFL; Sergio
Carneiro - Bloco - PDT; Simara Ellery - Bloco 
PMDB; Ursicino Queiroz - PFL; Walter Pinheiro
- Bloco - PT.

Minas Gerais

Mareio Reinaldo Moreira - PPB; Marcos Lima 
Bloco - PMDB; Maria Elvira - Bloco - PMDB; Mauro
Lopes - Bloco - PMDB; Narcio Rodrigues - PSDB;
Neif Jabur - PPB; Nilmário Miranda - Bloco - PT;
Octavio Elisio - PSDB; Odelmo Leão - PPB; Osmâ
nio Pereira - PSDB; Paulo Heslander - PTB; Phile
mon Rodrigues - PTB; Raul Belém - PFL; Roberto
Brant - PSDB; Romel Anízio - PPB; Ronaldo Perim
- Bloco - PMDB; Sandra Starling - Bloco - PT; Sa
raiva Felipe - Bloco - PMDB; Sergio Miranda - Blo
co - PCdoB; Sérgio Naya - PPB; Silas Brasileiro 
Bloco - PMDB; Silvio Abreu - Bloco - PDT; Tilden

Ricardo Rique - Bloco - PMDB; Roberto Pauli
no - Bloco - PMDB; Wilson B(8.ga - PSDB.

Pernambuco

Luiz Piauhylino - PSDB; Mendonça Filho 
PFL; Osvaldo Coelho - PFL; Pedro Correa - PPB;
Ricardo Heraclio - PSB; Roberto Fontes - PFL; Sa
latiel Carvalho - PPB; Silvio Pessoa - Bloco 
PMDB; Vicente André Gomes - PSB.

Alagoas

Moacyr Andrade - PPB; Olavo Calheiros - Blo
co-PMDB.

Nelson Otoch - PSDB; Pimentel Gomes 
PSDB; Pinheiro Landim - Bloco - PMDB; Raimundo
Gomes de Matos - PSDB; Roberto Pessoa - PSL;
Rommel Feijó - PSDB; Vicente Arruda - PSDB.

Piauí

REQUERIMENTO

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos da
alínea r, inciso I do artigo 17, declarar prejudicada a
votação que rejeitou as emendas apresentadas pela
Comissão de Constituição e Justiça à PEC nl! 173-B
de 1995, considerando o não cumprimento das exi
gências constitucionais e regimentais referentes ao §
22 do artigo 60 da Constituição Federal e § 7l! do arti
go 202 do Regimento Interno que exigem quorum
qualificado para votação de Proposta de Emenda à
Constituição.

Sala das Sessões, 2 de abril de 1997. Amaldo
Faria de Sá Vice-Líder PPB

VII- ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -

COMPARECEM MAIS OS SRS.:

Maranhão

Magno Bacelar - PFL; Marcia Marinho 
PSDB; Mauro Fecury - PFL; Nan Souza - Bloco 
PSL; Neiva Moreira - Bloco - PDT; Pedro Novais 
Bloco - PMDB; Remi Trinta - Bloco - PMDB; Rober-
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Art. 51! Esta lei entra em vigor na data de sua to Rocha - PSDB; Sarney Filho - PFL; Sebastião
publicação, revogadas as disposições em contrário. .Madeira - PSDB.

Justificação

A presente indicação pretende objetivar a ca
pacidade do INSS para municipalizar parte dos seus
serviços previdenciários, mormente naqueles muni
cípios não contemplados pela rede de atendimento
do próprio INSS.

Muitos segurados e beneficiários do sistema
são instados a empreender longos e onerosos deslo
camentos aos Postos de Atendimento do INSS, jus
tamente onde menor poder aquisitivo, em muitos ca
sos para um atendimento já tardio a centenas de
quilômetros de suas origens onde sequer há balcões
de informações.

A experiência de descentralização pela tercei
rização dos serviços através do ECT não foi vitorio
sa, de vez que aquela Empresa Pública não é sufi
cientemente aparelhada em todos os municípios
brasileiros.

Além disso, entes municipais, muitos inadim
plentes para com o Tesouro providenciario, e, por
conta disso, impedidos de receber verbas federais
imprescindíveis como o Fundo de Participação dos
Municípios, Programa do Leite e outros poderá regu
larizar esta grave situação, via execução de convê
nios de que trata o presente projeto de lei.

Sala das Sessões, - Euler Ribeiro.



DEIXAM DE COMPARECER OS SENHO
RES:

santa catarina

Mario Cavallazzi - PPB; Milton Mendes - Bloco
- PT; Paulo Bornhausen - PFL; Paulo Gouvea 
PFL; Raimundo Colombo - PFL; 8erafim Venzon 
Bloco - PDT; Valdir Colatto - Bloco - PMDB; Vânio
dos santos - Bloco - PT. .

Rio Grande do Sul

Darcfsio Perondi - Bloco - PMDB; Luiz Mainar
di - Bloco PT; Matheus Schmidt - Bloco - PDT; Mi
guel Rossetto - Bloco - PT; Nelson Marchezan 
PSDB; Odacir Klein - Bloco - PMDB; Osvaldo Bio
Ichi - PTB; Paulo Ritzel - Bloco - PMDB; Renan
Kurtz - Bloco - PDT; Valdeci Oliveira - Bloco - PT;
Waldomiro Fioravante - Bloco - PT; Wilson Cignachi
- Bloco - ~MDB; Veda Crusius - PSDB.

Paraná

Luiz Carlos Hauly - PSDB; Mauricio Requião 
Bloco - PMDB; Max Rosenmann - Bloco - PMDB;
Moacir Micheletto - Bloco - PMDB; Nedson Michele
ti - Bloco - PT; Nelson Meurer - PPB; Odílio Balbi
notti - PSDB; Padre Roque - Bloco - PT; Paulo Ber
nardo - Bloco - PT; Paulo Cordeiro - PTB; Renato
Johnsson - PSDB; Valdomiro Meger - PFL; Werner
Wanderer - PFL.

Rio de Janeiro

Milton Temer - Bloco - PT; Miro Teixeira - BIoco
PDT; Moreira Franco - Bloco - PMDB; Noel de Oliveira
- Bloco - PMDB; Osmar Leitão - PPB; Paulo Feijó 
PSDB; Roberto Campos - PPB; Roberto Jefferson 
PTB; . Robson Rornero - PSDB; Ronaldo Santos 
PSDB; Rubem Medina - PFL; Sergio Arouca - PPS; Si
mão Sessin - PSDB; Vanessa Fefippe - PSDB.

São Paulo

Luiz Eduardo Greenhalgh - Bloco - PT; Luiz
Gushiken - Bloco - PT; Luiz Maximo - PSDB; Malu
ly Netto - PFL; Marcelo Barbieri - Bloco - PMDB;
Marquinho Chedid - Bloco - PSD; Marta Suplicy 
Bloco - PT; Mauricio Najar - PFL; Nelson Marque
zelli - P.TB; Paulo Lima - PFL; Pedro Vves - Bloco 
PMDB; Ricardo Izar - PPB; Robson Tuma - Bloco 
PSL; salvador Zimbaldi - PSDB; Silvio Torres 
PSDB; Teima de Souza - Bloco - PT; Tuga Angera
mi - PSDB; Ushitaro Kamia - PPB; Vadão Gomes 
PPB; Valdemar Costa Neto - PL; Vicente Cascione
- PTB; Wagner Rossi - Bloco - PMDB; Welson
Gasparini - PSDB; Zulaiê Cobra - PSDB.
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santiago - Bloco - PT - Vittorio Medioli - PSDB; Matro Grosso do Sul

Wagner Nascimento - PPB; zaire Rezende - Bloco Marcai Filho - Bloco - PMDB; Marilu Guimarã-

- PMDB; es - PFL; Oscar Góldoni - Bloco - PMDB; Saulo
Espírito santo Queiroz - PFL.

Luiz Buaiz - PL; Luiz Durão - Bloco - PDT;
Marcus Vicente - PSDB; Nilton Baiano - PPB; Rita
Camata - Bloco - PMDB; Roberto Valadão - Bloco
-PMDB.

Mato Grosso

Oswaldo Soler - PSDB; Pedro Henry 
PSDB; Rodrigues Palma - PTB; Rogerio Silva 
PFL; Tête Bezerra - Bloco - PMDB; Welinton Fa
gund~s-PL.

Distrito Federal

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

Goiás

. Barbosa Neto - Bloco - PMDB; Marconi Peril
lo - PSDB; 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.

Roraima

Francisco Rodrigues - PFL; Moisés Lipnik 
PTB.

Pará

Olavio Rocha - PSDB.

Amazonas

Átila Lins - PFL.

Acre

Ronivon santiago - PFL.

Maranhão

Davi Alves Silva - PPB.

Ceará

Marcelo Teixeira - Bloco - PMDB; Paes de An
drade - Bloco - PMDB.
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Piauf

Alberto Silva - Bloco - PMDB.

. Rio Grande do Norte

Betinho Rosado - PFL; Carlos Alberto - PSDB;
Ney Lopes - PFL.

Paraíba

Efraim Morais - PFL; José Aldemir - Bloco 
PMDB.

Pernambuco

Humberto Costa - Bloco - PT; João CoIaço- PSB;
Sérgio Guerra- PSB; Severino Cavalcanti - PPB; Wilson
Campos - PSDB; WoAney Queiroz - BIoco- PDT.

Alagoas

Talvane Albuquerque - PFL.

Sergipe

Adelson Ribeiro - PSDB; Bosco França 
PMN; Cleonâncio Fonseca - PPB.

Bahia

Severiano Alves - Bloco - PDT.

Minas Gerais

Mário de Oliveira - PPB; Paulo Delgado - Blo
co-PT.

Rio de Janeiro

Eduardo Mascarenhas - PSDB; Eurico Miran
da - PPB; José Egydio - PL; Laura Cameiro - PFL;
Marcia" Cibilis Viana - Bloco - PDT; Maria da Con
ceição Tavares - Bloco - PT.

São Paulo

Cunha Bueno - PPB; Jurandyr Paixão - Bloco
-PMDB.

MatoGroaso

Murilo Domingos - PTB.

Goiás

Roberto Balestra - PPB.

Mato Grosso do Sul

Marisa Serrano - Bloco - PMDB; Nelson Trad
-PTB.

Paraná

Ricardo Barros - PPB; Ricargo Gomyde - BIo
co-PCdoB.

Santa catarina

Neuto de Conto - Bloco - PMDB.

Rio Grande do Sul

Adylson Motta - PPB.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerro a

sessão, convocando outra, extraordinária para amanhã
quinta-feira, dia 3, às 9 horas, e 30 minutos; convoco,
também, sessão ordinária, para amanhã, às' 14 horas,
ambas com as seguintes Ordens do Dia.

ORDEM DO DIA

PRIORIDADE

1
PROJETO DE LEI N2 4.376-A, DE 1993

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
n2 4.376, de 1993, que regula a falência, a concor
data preventiva e a recuperação das empresas que
exercem atividade econômica regida pelas leis co
merciais, e dá outras providências; tendo parecer da
Comissão Especial, pela constitucionalidade, juridici
dade e técnica legislativa, e no mérito, pela aprova
ção deste e das emendas apresentadas na Comis
são de Trabalho, de Administração e Serviço Público
de n2s 1 e 26, de 1994, e de nl!g 11, 12 e 13, de
1995; pela aprovação parcial das de nl!g 2, 22, 23 e
24, de 1994 e 1, 2 e 3, de 1995, com substitutivo, e
pela rejeição do PL nQ 205195, apensado, e das
emendas de nl!g 3,4,5,6, 7, 8,9,10,11,12; 13,14,
15,16,17,18,19,20,21, e 25, de 1994, e 4, 5, 6, 7,
8, 9 e 10, de 1995, com complementação de voto
(Relator: Sr. Osvaldo Biolchi).

Tendo apensado o de n2 205195

ORDINÁRIA

2
PROJETO DE LEI N2 5.865-B, DE 1990

(Do Sr. Célio de Castro)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei rf.
5.865-A, de 1990, que acrescenta dispositivo ao Decreto
rf.1.232, de 22 de junho de 1962, que regula o exercício
da profissão de aeroviário e dá outras providêncis; tendo
pareceres: da Comissão de Trabalho, de Administração
e Serviço Público, pela aprovação com emenda (Rela
tor: Sr. Paulo Rocha); e da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, pela constitucionaJide, juridici
dada e técnica legislativa, com emenda e adoção da
emenda da Comissão de Trabalho; de Administração e
Serviço Público (Relator: Sr.NeIson Trad).

Obs.: Matéria incluída em virtude de provimen
to de recurso na sessão de 9-3-95.
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TRABALHO DE COMISSÕES
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, § 12

INTERPOSiÇÃO DE RECURSO: ART. 58, § 32

combinado coM ART. 132, § 22

1.1 COM PARECERES FAVORÁVEIS

PROJETO DE LEI:
Nt 2.22&196 (ALOYSIO NUNES FERREIRA) - Revoga

o parágrafo 9nico do art. 442 daConsolidação das
Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto
Lei n2 5.452, de 12 de maio de 1943.

- Apensado ao PL n2 509/95

PRAZO - 22 DIA: 3-4-97
ÚLTIMO DIA: 8-4-97
Nt 2.843-A/97 (PODER EXECUTIVO) - Autoriza o

Presidente da República a proceder à restituição
dos bens de que trata o Decreto n2 65.157, de 15
de setembro de 1969, e dá outras providências.

PRAZO - 1St DIA: 3-4-97
ÚLTIMO DIA: 9-4-97
1.2 COM PARECERES. QUANTO AO MÉRITO, CON

TRÁRIOS

PROJETOS DE LEI:
Nt 509-8195 (JOSÉ FORTUNATI) - Acrescenta pará

grafo ao art. 442 da Consolidação das Leis do
Trabalho, em face do art. 72, inciso I, da Constitui
ção Federal.

- Apensados a este os PLs n!ls 2.226/96 (ver 1.1),
788195 e 1.547/96 (cohstantes deste item)

PRAZO - 22 DIA: 3-4-97
ÚLTIMO DIA: 8-4-97

Nt 788195 (EZIDIO PINHEIRO) - Dá nova redação a9
parágrafo único do art. 442 da Consolidação das
Leis do Trabalho - CLT, para declarara inexistên
cia de vínculo emp~atício -exclusivamente- en
tre Cooperativas e seus associados.

- Apensado ao Pl n2 509/95

PRAZO - 22 DIA: 3-4-97
ÚLTIMO DIA: 8-4-97

Nt 1.547196 (JOÃO COSER e OUTROS) - Acrescenta
parágrafos ao art. 442 da Consolidação das Leis
do Trabalho (CLT)

- Apensado ao PL n2 509/95

PRAZO - 22 DIA: 3-4-97
ÚLTIMO DIA: 8-4-97

3. CONTRA DECLARAÇÃO DE PREJUDICIAUDA
DE - ART. 164, § 12

(SUJEITOS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO,
APÓS OUVIDA ACCJR, NOSTERMOS DOART.
164, § 22 e § 32)

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECUR
SO: ART. 164, § 22

PROJETO DE LEI:

Nt 2.816197 (MURILO PINHEIRO) - Dispõe sobre a
criação de Escola Técnica Federal com sede em
Macapá - Estado do Amapá.

ÚLTIMO DIA: 3-4-97
Nt 2.279196 (JORGE WILSON) - Dispõe sobre a obri

gatoriedade de as embalagens comerciais de pro
dutos derivados do tabaco estamparem
informação das doenças que o uso possa provo
car.

PRAZO - 12DIA: 3-4-97
ÚLTIMO DIA: 9-4-97
N2 2.802197 (HUGO RODRIGUES DA CUNHA) - Au

toriza o Poder Executivo a criar a Escola Técnica
Federal de Uberaba, no Estado de Minas Gerais.

PRAZO - 12DIA: 3-4-97
ÚLTIMO DIA: 9-4-97

SUJEITO A DEVOLUÇÃO AO AUTOR, nos termos do
artigo 137, § 12 do RI. Prazo para apresentação
de recurso artigo 137, § 22 (5 sessões). As seguin
tes proposições:

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

Nt 146197 (ERALDO TRINDADE) - Autoriza o Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e So
cial - BNDES e repassar recursos para bancos
estaduais atuarem como agências de fomento
nas Regiões Norte, Nordeste e Centro-Qeste do
Pars, nos termos do art. 43 da Constituição Fede
ral, e dá outras providências.

PRAZO - 12DIA: 3-4-97
ÚLTIMO DIA: 9-4-97

PROJETO DE LEI

NSt 2.830f97 (MARCUS VICENTE) - Dispõe sobre a
obrigatoriedade de leitura de periódicos nas esco
las públicas.
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PRAZO - 12 DIA: 3-4-97 10 5!1..feira 15:00 Ademir Cunha
ÚLTIMO DIA: 9-4-97 15:25 .Haroldo Sabóia

NIt 2.836/97 (JOSÉ PIMENTEL) - Acrescenta parágra-
11 6!1..feira 10:00 Luiz Alberto

10:25 Asdrubal Bentes
fo ao art. 26 da Lei n2 9.394196, tomando obriga- 10:50 Vânio dos Santos
tória a inclusão da disciplina Educaç·ão 11:15 Agnelo Queiroz
Orçamentária, na grade curricular das escolas 11:40 Sarney Filho
brasileiras. 12:05 GilneyViana

12:30 Sérgio Miranda
12:55 Paulo Paim

PRAZO -12 DIA: 3-4-97 13:20 Marcus Vicente
ÚLTIMO DIA: 9-4-97

14 2!1..feira 15:00 Pedro Valadares

N' 2.839197 (UMA NETO) - Dispõe sobre a auditoria 15:25 Airton Dipp
15:50 Canos Airton

dos benefícios concedidos pelo INSS. 16:15 Canos Cardinal
PRAZO -12 DIA: 3-4-97 16:40 Luciano Zica
ÚLTIMO DIA: 9-4-97 17:05 Bonifácio de Andrada

17:30 Aroldo Cedraz
17:55 Chico Vigilante
18:20 Cláudio Chaves

15 34eira 15:00 Padre Roque

RELAÇÃO DOS DEPUTADOS INSCRITOS
15:25 Alzira Ewerton

16 4i..feira 15:00 José Unhares
PARA O GRANDE EXPEDIENTE 15:25 Lídia Quinan

- ABRIL DE 1997 -

17 .S!l..feira 15:00 Moisés Bennesby

Data Dia da Semana Hora Nome 15:25 Ricardo Barros

18 6!1..feira 10:00 Dalila Figueiredo3 S!l..feira 15:00 Hélio Rosas
10:25 Enivaldo Ribeiro15:25 Domingos Leonelli
10:50 zaire Rezende

4 6!1..feira 10:00 Antonio Brasil 11:15
10:25 João Coser 11:40 Adroaldo Streck
10:50 Benedito Domingos 12:05 Ariindo Vargas
11:15 Magno Bacelar 12:30 Nárcio Rodrigues
11:40 Osmir Urna 12:55 Germano Rigotto
12:05 Marconi Perillo 13:20 Humberto Costa
12:30 Jarbas Uma 22 3!1..feira 15:00 Luiz Carios Hauly12:55 Aldo Arantes

15:25 José Augusto13:20 Socorro Gomes
23 4!1..feira 15:00 José Genoíno

7 2!1..feira 15:00 Pimentel Gomes 15:25 Matheus Schmidt
15:25 Freire Júnior

Noel de Oliveira15:50 Antonio Feijão 24 5!1..feira 1S:OO
16:15 Feu Rosa ·15:25 Mário Negromonte
16:40 Giovanni Queiroz 25 6!l..feira 10:00 Osvaldo Reis
17:05 Luiz Fernando 10:25 Nedson Micheleti
17:30 Paes Landim
17:55 Ceci Cunha 10:50 Antonio do Valle
18:20 Ricardo Rique 11:15 Augusto Carvalho

3!1..feira 15:00 Costa Ferreira 11:40 Augusto VIVeiros8
12:05 Nícias Ribeiro15:25 José Carfos Vieira
12:30 Fernando Ferro

9 4i..feira 15:00 Regina Uno 12:55 Waldomiro Fioravante
15:25 Talvane Albuquerque 13:20 Amon Bezerra
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28 2A-feira 15:00 Nilson Gibson 17:55 Paulo Rocha
15:25 Adhemar de B. Filhos 18:20 José Chaves
15:50 César Bandeira 29 3--feira 15:00 Jaíme Martins
16:15 Odacir Klein 15:25 Francisco Silva
16:40 JoanaO'arc
17:05 João Paulo 30 4--feira 15:00 Maria Valadão
17:30 Cunha Uma 15:25 Armando Abílio

ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES

I - COMISSÕES PERMANENTES:
COMISSÃO DE AGRICULTURA E

pOLíTICA RURAL

A V I S O N° 02/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início: 01/04/97
Prazo: 5 Sessões
Decurso: 2a Sessão

4 - PROJETO DE LEI N° 2.709/97 - do Sr.
Geraldo Pastana - que "Dispõe sobre a
tributação compensatória sobre a importação
de produtos agrícolas com subsídios na
origem".
RELATOR: Deputado CARLOS CARDINAL

5 - 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".

1 -

2-

3-

PROJETO DE LEI N° 2.607/96 1
- 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

PROJETO DE LEI N° 2.625/96 - do Sr. Hugo
Rodrigues da Cunha - que "Dispõe sobre o
Arquivo Zootécnico Nacional dos Animais
Domésticos de interesse econômico e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado (;ARLOS CARDINAL

PROJETO DE LEI N° 2.658/96 - do Sr.
Armando Abílio - que "Estubelece condições
especiais para a concessão de crédito de
custeio e investimento à agricultura irrigada".
RELATOR: Deputado ROBERTO PESSOA

6-

7-

8-

RELATOR: Deputado FÉL.IX 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 MICHELETTO

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

PROJETO DE LEI N° 2~-a32/97 - do Sr.
Gervásio Oliveira - que "Dispõe sobre o
desconto de 50% dos fretes da Rede
Ferroviária Federal pRra transportes de
adubos, fertilizantes e forragens".
RELATOR: Deputado ELTON ROHNELT
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COMISSÃO DA AMAZÔNIA EDE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

AUDIÊNCIA PÚBLICA

TEMA: "Pobreza e Meio Ambiente na Amazônia"
HORÁRIO:1Oh
LOCAL: Plenário 15, Anexo 11
CONVIDADOS: Or. Thomas Mitschein e a Ora. Maria de
Nazaré Oliveira Imbiriba Mitschein - Coordenadores do Se
tor de Cooperação do Programa Pobreza e Meio Ambiente
na Amazônia - POEMA da Universidade Federal do Pará.

PAU T A N° 02197

Local : Plenário 15 Anexo 11
HORÁRIO: 10:00 horas

1 -

TRAMITAÇÃO ESPECIAL

PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO
N° 368/96 - do Poder Executivo (Mensagem nO
421/96) - que "atribui competência á Justiça
Federal para julgar os crimes praticados contra
os Direitos Humanos".
RELATOR: Deputado GILVAN FREIRE
PARECER REFORMULADO: pela
admissibilidade, com substitutivo
VISTA CONJUNTA: Concedida em 17.07.96
aos Deputados Alzira Ewerton, Régis de
Oliveira e Jarbas Lima.

PAUTA N° 11/97

A • Requerimentos A· Redações Finais:

1 - Dos Srs. Geraldo Pastana e Paulo Rocha, que
propõe as convocações do Ministro do Meio
Ambiente, dos Recursos Hídricos e da 1
Amazônia Legal e do Presidente do Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente - IBAMA, a fim de,
prestarem esclarecimentos sobre o projeto do
Governo para Privatizar os Parques e
Florestas Nacionais.

RELATOR: Deputado NILSON GIBSON

PROJETO DE LEI N° 1.815/91 - Altera
disposições da lei civil concernentes á
igualdade de direitos e deveres referentes á
sociedade conjugal, nos termos do § 5° do art.
226 da Constituição Federal, e dá outras
providências.

2- Do Sr. Antônio Feijão, solicitando a realização
de audiência pública, com o Presidente da
Infraero, Brigadeiro Adir da Silva, para debater
sobre a inserção da Infraero e da Aviação
Sub-Regional no contexto econômico do
Brasil, a globalização econômica dos recentes
impactos dos Aeroportos Brasileiros. com
ênfase para o Nordeste e Amazônia, a
inclusão da Infraero no PND e a recente
proposta de sua transformação de Sociedade
Mista.

2 - PROJETO DE LEI N° 4.797/94 - Dispõe sobre
a reestruturação da Justiça Federal de
Primeiro Grau da 18 Região, e dá outras
providências.

A V I S O N° 06/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Inicio.: 01.04.97
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: '3s Sessão

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA EDE REDAÇÃO

Local: Sala T-11, Plenário 1, Anexo 11
Horário: 10 h

A • Da Análise da Constitucionalidade,
Juridicidade e Mérito

PAU T A N° 10/97

A • Proposição sujeita a disposições'
especiais: (art. 202 e 203 do RI)

1 - PROJETO DE LEI N° 2.661/96 - do Sr. Osório
Adriano - que "dispõe sobre o condomínio em
"shopping-centers".
RELATOR: Deputado ALEXANDRE
CARDOSO
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A V I 5 O N° 07/9"

RECEBIMENTO DE EMENDAS
AO SUBSTITUTIVO
Inicio.: 01.04.97
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 38 Sessão

A PROPOSIÇAO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMEN
DAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISsAo.

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

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

COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E

MINORIAS

A V I S O N° 04/97

RECEBIMENTO DE DESTAQUES
Inicio.: 3/04197
Prazo. : 3 Sessões
Decurso: -

A PROPOSIÇAO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ DESTA
QUES APRESENTADOS POR MEMBROS DESTA
CpMISSAo.
1 - PROJETO DE LEI N° 1.957/96 - do Sr. Valdir

Colatto - que "define sistema orgânico de
produção agropecuária e produto da
agricultura orgânica, dispõe sobre a sua
certificação, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado AROLDO CEDRAZ

·2 - PROJETO DE LEI N° 1.096/95 - do Sr. Freire
júnior - que "torna obbrigatório que as
instalaçõos elétricas possibilitem a utilização
do condutor terra da proteção".
RELATOR: Deputado IVAN VALENTE

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA ECOMÉRCIO

A V I S O N° 1/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Inicio: 12/12/96
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 48 Sessão

1 - Projeto de Lei nO 3.259/92 - do Sr. Jackson
Pereira - que "determina a forma de
debêntures de emissão das sociedades
anônimas de capital aberto e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado RUBEM MEDINA

2 - Projeto de Lei nO 3.545/93 - do Sr. Jackson
Pereira - que "institui estímulos à ampliação
do comércio exterior para as empresas
fabricantes de veículos, equipamentos e
componentes automotivos e autopeças".
RELATOR: Deputado JÚLIO REDECKER

3 - Projeto de Leí nO 4.131/93 - do Sr. Renato
Johnsson - que "proíbe a importação de
veículos automóveis usados e dá outras
providências".
(Apensado o Projeto de Lei n° 4.177/93)
RELATOR: Deputado JÚLIO REDECKER

4 - Projeto de Lei nO 4.486-A/94 - do Sr. Carlos
Nel~on - que "institui o Programa Nacional de
Qualidade e Desenvolvimento de Produtos 
PRONAP, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado RICA~DO HERÁCLlO

5 - Projeto de Lei nO 4.541-A/94 - do Sr. Valdir
Colatto - que "condíciona a vigência de ato do
Governo concessivo de subsídio à sua prévia
publicação no Diário Oficial da Uníão".
RELATOR: Deputado PAULO RITZEL

6 - PROJETO DE LEI N° 549-A/95 - do Sr. José
Fritsch - que "dispõe sobre os condomínios
rurais".
RELATOR: Deputado HERCULANO
ANGHINETII

3 - PROJETO DE LEI I'~o 2.213/96 - do Sr.
Eduardo Jorge - que "dispÕ3 sobre a isenção 7. -
de taxas em serviços bancários p3fa usuários
de baixa renda".
RELATOR: Deputado LUCIANO ?IZZATTO

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: Deputado ANTONIO FEIJÃO
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8 - Projeto de. Lei nO 623-Al95 - 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

9 - Projeto de Lei n° 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

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 veículos 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 veiculos
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".
RELATOR: Deputado JOÃO FASSARELLA

15 - Projeto de Lei n° 1.144/95 - do Sr. Fausto
Martello - que "institui o "Benefício à Gestante"

para atendimento às trabalhadoras de baixa
renda e dá outras providências".
RELATOR: 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 - do Sr. Jorge
Anders - que "obriga as montadoras de
automóveis a equipar os novos veículos com a
terceira luz de freio, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado HERCULANO
ANGHINETTI

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 HERÁCLlO

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 HERÁCLlO

21 - Projeto de Lei nO 1.382195 - do Sr. Nelson
Marchezan - que "estabelece diretrizes para a
desconcentração industrial".
(Apensado o Projeto de Lei nO 1.528/96)
RELATOR: Deputado GONZAGA MOTA

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 dívidas das
microempresas e dá outras providências".
RELATOR: Deputado HERCULANO
ANGHINETTI
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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
Ros.enmann - que "obriga a adição de farefo de
trigo ao pão francês".
RELATOR: Deputado LUIZ FERNANDO

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 - Projetq de Lei nO 1.622/96 - do Sr. Salvador
Zimbafdi .: que "altera a Lei nO 8.009, de 29 de
março . de 1990, que "dispõe sobre a
impenhorabilidade do bem de família".
(Apenêados os Projetos de Lei nOs 2.368/96 e
2.671796)
RELATORA: Deputada NAIR XAVIER LOBO

28 - P..rojeto de Lei n° 1.628/96 - da Sra. Fátima.
Relaes - que "define a Política Florestal para a
Amazônia brasileira e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ANTONIO FEIJÃO
Projeto de Lei n° 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

29 - Projeto de Lei nO 1.682-A/96 - do Sr. Antônio
Feijão - qUEl "regulamenta o artigo 40 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias
da Constituição Federal, suspende a fixação
de limites máximos globais :l!nuais de
importações e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JÚLIO RED~CKER

30 - Projeto 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

31 - 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

32 - Projeto de Lei nO 1.740/96 - da Sra. Vanessa
Felippe - que ."proíbe a fabrícação 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

33 - 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

34 - Projeto de Lei nO 1.843/96 - do Sr..Paulo
Gouvêa - que "altera os artigos 35 e 36 da Lei
n~ 7.357, de 02 de setembro de 1985, que
"dispõe sobre o cheque e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado LAMARTINE POSELLA

35 - Projeto de Lei nO 1.863/96·- do Sr. Pedro
Corrêa - que "reduz a alíquota do Imposto
sobre Produtos Industrializados -IPI- incidente
sobre veículos adquiridos por representantes
comersi~Js autônomos".
(Apensado o Projeto de Lei nO 2.781/97)
RELATOR: Deputado JOÃO PIZZOLATTI

36 - Projeto de Lei nO 1.897/96 - do Sr. João 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

37 - Projeto de Lei nO 1.924/96 - do Sr. João Maia 
que "estende-se ao Município de Assis Brasil,
no Estado do Acre, o regime fiscal especial
instituído pela Lei nO 8.857, de 8 de março de
1994".
RELATOR: Deputado ANTONIO FEIJÃO

38 - Projeto de Lei nO 1.934-A/96 - do Sr. Antonio
do Valle - que "dispõe sobre a remessa de
lucros ao exterior por empresas beneficiárias
dos incentivos para o desenvolvimento
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regional que especifica".
RELATOR: Deputado EDISON ANDRINO

39 - Projeto de Lei nO 1.943/96 - do Sr. Regis de
Oliveira - que "dispõe sobre equipamento
obrigatório nos velculos automotores de carga
e coletivos".
RELATOR: Deputado ANTONIO FEIJÃO

40 - 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

41 - 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. Paes
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 Léi 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: Deputado FETTER 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 n° 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
Substãncias 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 criaçao de
Zona de Processamento de Exportação - ZPE
no Municipio de Santarém, Estado do Pará".
RELATOR: Deputado GERMANO RIGOTTO

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 Exportações - ZPE - no
Município 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 2.171196 - 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' 'icondiciona 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



Proje.to 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
Entendímentos originárias do chamado "Clube
de Paris" ou em Memorandos de
Entendimentos decorrentes de negociações
bilaterais, negociar tltulos referentes a créditos
externos a valor de mercado e receber tltulos
da divida do Brasil e de outros países em
pagamento e dá outras providências"._
RELATOR: Deputado ANTONIO FEIJAO

Projeto de Lei nO 2.503/96 - do Sr. Moisés
Lipnik - que "proíbe a comercialização de
vales-alimentação e de vales-refeição pelas
empresas de capital estrangeiro".
RELATOR: Deputado GERMANO RIGOTTO

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

Projeto de Lei nO 2.381/96 - do Poder
Executivo (MSC N° 883/96) - que "dispõe
sobre a inclusão no rito processual da Lei nO
8.029. de 12 de abril de 1990. das liquidações
do Banco de Roraima S/A (BANRORAIMA) e
da Companhia Usinas Nacionais (CUN), e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado AROLDE DE OLIVEIRA

Projeto de Lei nO 2.391/96 - do Sr. Agnelo
Queiroz - que "altera a Lei nO 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

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

69-

68-

67 -

66-

65-

64-

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

Projeto de Lei nO 2.207/96 - do Sr. Felter Junior
- que "cria área comum de livre comércio no

Município de Chuí, Estado do Rio Grande do
Sul, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JÚLIO REDECKER
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Município de Jaguarão, Estado do Rio Grande 63 - Projeto de Lei nO 2,340/96 - do Sr. Adelson
do Sul, e dá outras providências". Salvador - que "altera o disposto no artigo 15
RELATOR: Deputado JOÃO PIZZOLATTI 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

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 País 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 benefícios 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

Projeto de Lei nO 2.281/96 - da Sra. Marta
Suplicy - que "dispõe sobre a comercialização
de preservativos masculinos de látex de
borracha".
RELATOR: Deputado JOÃO FASSARELLA

Projeto de Lei nO 2.301/96 - do Sr. João Coser
- que "altera o artigo 2° da Leí 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 I,.ei 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

59-

58-

57 -

56 -
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A V I S O N° 2/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Inicio.: 1/4/97
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 28 Sessão

12 - Projeto de Lei nO. 2.778/97 - do Sr. Marcelo
Teixeira, que "acrescenta novas disposiçOes
ao art. 11 do Decreto-lei nO 1.191, de 27 de
outubro d.e 19'71, que dispõe sobre os
incentivos fiscais ao turismo".
RELATOR: Deputado RICARDO HERÁCLlO

Feijó, que "dispõe sobre a criação de área de
livre comércio no município de Juazeiro do
Norte, no Estado do Ceará".
RELATOR: Deputado LUIZ BRAGA

9 - Projeto de Lei nO 2.617/96 - do Sr. IIdemar
Kussler, que "estabelece critério para fixaçAo
de cotas de importação nas áreas de livre
comércio".
RELATOR: Deputado CARLOS MELLES

10 - Projeto de Lei nO 2.643/96 - do Sr. AntOnio
Feijão, 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
Área de Livre Comércio de Macapá e Santana
- ALMCS, permitindo a industrialização de
produtos destinados ao mercado externo pelo
sistema de "drawback" e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado AROLDE DE OLIVEIRA

11 - 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 do Acre, e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS
LACERDA

Projeto de Lei nO 2.544/96 - do Sr. Roberto
Pessoa, que "cria o Programa Nacional de
Recuperação da CotoniclJltura e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado CARLOS MELLES
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 NETTO

5-

3-

4-

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

2 - PROJETO DE LEI nO 2.262/96 - do Senado
Federal (PLS nO 213/95), que "cria área de livre
comércio no Município de Ponta Porã, Estado
do Mato Grosso do Sul".
RELATOR: Deputado HUGO RODRIGUES
DA CUNHA

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

6- 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

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA
EDESPORTO

A V I S'O N~' 02/97

7-

8

Projeto de Lei nO 2.592/96 - do Sr. Coriolano
S...lles, 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

RECEBIMENTO DE EMENDAS
AO SUBSTITUTIVO
Inicio.: 3H03/97
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 3a Sessão

AS PROPOSIÇOES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO.
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PROJETO DE LEI N° 1.182-A/95 - do Sr. José
Fortunati - que "reformula o Programa
Nacional de Oesestatização e dá outras
providências".
REL,ATO~: Deputado GERMANO RIGOTIO

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 seguran,;a
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

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, afinea 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

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 JÚNIOR

PROJETO DE LEI N° 734-A/95 - do Sr. Jarbas
Lima, - que "concede a dedução de doações,
de caráter assistencial, para efeito de Imposto
de Renda, nas condições e limites .que
estE,Jelece".
REtATOR: Deputado ROBERTO BRANT

8-

7-

6-

5-

4-

3 - 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:

VISITA

COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO

VISITA DE MEMBROS DA COMISSÃO DE
FINANÇAS DO PARLAMENTO FEDERAL
ALEMÃO

PROJETO DE LEI N° 859/95 - do Sr.
Humberto . Costa - que "dispõe sobre a
obrigatoriedade de inclusão, no curriculo oficial
da Rede de Ensino, da disciplina 'História da
Cultura Afro-Brasileira' e dá outras
providências".
RELATORA: Deputada ESTHER GROSSI

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

1 - PROJETO DE LEI N° 463-A/95 - do Sr. Vic
Pires Franco - que "obriga a instalação de
gerador de energia elétrica, com sistema
automático de acionamento, em todas as salas
de cirurgia dos hospitais ou clinicas do serviço
de saúde do Pais".
RELATOR: Deputado TALVANE
ALBUQUERQUE

2 - PROJETO DE LEI N° 791-A/95 - do Sr.
Humberto Costa (em apenso o PL nO 1.505/96 ) - 9
que "dispõe sobre o acesso de pacientes
portadores de HIV-AIDS ao Sistema Único de
Saúde - SUS, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ARNALDO MADEIRA

A· Da Análise da Adequação Financeira
e Orçamentária (art. 54,11):

A V I S O N° 2197

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Infcio.: 2/04/97
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 1- Sessão

LOCAL: Plenário 4, Anexo 11
HORÁRIO: 11:30 h

2-

1 -
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10 -

11 -

12 -

13 -

14 -

15 -

16 -

17 -

PROJETO DE LEI N° 1.597-Al96 - do Sr.
Oscar Andrade - ql,Je "dispoe sobre a
repactuação de dividas confraidas por
trabalhadores autônomos e pessoas juridicas
que exercem a atividade de prestação de
serviço de transporte de qualquer natureza, e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado GERMANO RIGOTTO

PROJETO DE LEI N° 1.914-Al96 - do Sr. Joio
Fassareila - que "altera a legislaçAo do
imposto de. renoa para substituir os incentivos
fiscais ás doações a entidades filantrópicas por
incentivos ,fiscais às doações a Fundos de
Assistência .Social".
RELATOR: Deputado LUIZ BRAGA

PROJETO DE LEI N9 1.933-A/96 - da Sra.
Raquel C~piberibe - 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

PROJETO~DE LEI N° 2.255/96 - do Sr. Paulo
Paim - que ""senta os trabalhadores em geral
e· os aposentados do pagamento da
Contribuição Provisória sobre a MovimentaçAo
'Financeira - CPMF".
. RELATOR: Deputado EUJÁCIO SIMOES

PROJETO DE LEI N° 2.540/96 - do Sr. Paulo
Paim - que "faculta aos mutuários do Sistema
Financeiro da Habitação - SFH a escolha da
sua seguradora".
RELATOR: Deputado EDINHO BEZ

PROJETO DE LEI N° 2.562~Al96 ~ da srá.
Marisa Serrano - que "institui o ano de 1997
'como Ano do Educador' 'e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado SAULO QUEIROZ

PROJETO DE LEI N° 2.565/96 - do Sr. Joio
Mendes • que "cria incentivo fiscal para o
imposto de renda".
RELATOR: Deputado EUJÁCIO SIMOES

PROJETO DE LEI N° 2.611/96 - da' Sra.
Marisa Serrano - que "reduz a zero a aUquota
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' destinadqs a aplicações
financeir~s.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
Uquidos e certos contra a União Federal para
pagamento de impostos federais mediante
compensação".
RELATOR: Deputado DELFIM NETTO

19· PROJETO DE LEI N° 2.621/96 - do Sr.
WlQberto TartuCe - que "concede anistia à
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 i1;nposto
de renda nos termos que especifica".
RELATOR: Deputado SILVIO TORRES

2~ - 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 veiculos destinados ao transporte
de passageiros, nos serviços públicos de
concessêo municipal e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS

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
juridicas qUt;l se dedicam a atividades
sazonais".
RELATOR: Deputado ROBERTO BRANT
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LOCAL: Plenério 12, Anexo 11, As 10h

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO
DE LEI N° 3.072-A/89 - que "prolbe ti cobrança
de taxas de inscriçAo de candidatos em
concursos públicos e dá outras providências".
VOTADO EM 2.04.97

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO
DE LEI N° 3.970-8189 - que "dispõe sobre a
participaçAo· das partes interessadas nas
reunioes de órgAos colegiados da
admlnistraçAo pública direta".
RELATOR: Deputado PAULO ROCHA
PARECER: favoráv~1
SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO
DE LEI N° 2.303-C, de 1991, que "dá nova
redaçAo ao artigo 825 da ConsolidaçAo das
Leis do Trabalho".
RELATORA: Deputada ZILA BEZERRA
PARECER: favorável

PAUTA N° 1/97

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO ESERVIÇO

PÚBUCO

3-

1 -

A • Proposiç6es Sujeitas à Apreciação do
Plenário da Casa:

TRAMITAÇAo ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 2.608/96 - do Sr. Inácio
Arruda - que "dispõe que as instituiçOes
financeiras ficam obrigadas a manter
diuturnamente no sistema de "caixas
eletrônicos" e "24 horas" corpo de segurança
para proteção de seus usuários e instalaçAo
de filmagem e monitoramento permanentes".
RELATOR: Deputado LEUR LOMANTO

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 ARTHURVIRGIUO

PROJETO DE LEI N° 2.564/96 - do Sr. JoAo
Mendes - que "altera a Lei nO 4.375, de 17 de
agosto de 1964, e determina outras 2 
providências".
RELATOR: Deputado CIRO NOGUEIRA

3-

2-

1 -

COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES EDE DEFESA NACIONAL

A V I S O N° 2/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Inicio.: 1% 4/97
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 2° Sessão

A V I S O N° 3/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
AO SUBSTITUTIVO
Inicio.: 12112/96
Prazo: 5 Sessões
Decurso: 48 sessão

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMEN
DAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO.

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 dáoutras providências".
RELATOR: Deputado LUCIANO PIZZATIc;>

B • Proposiç6es Sujeitas à Apreciação
Conclusiva·das Comissões:

TRAMITAÇAo ORDINÁRIA

4 - PROJETO DE LEI N° 65/91 - do Sr. Roberto
MagalhAes - que "altera a Lei n° 7.998, de 11
de janeiro de 1990, que regula o Programa do
Seguro-Desemprego".
RELATOR: Deputado MIGUEL ROSSETIO
PARECER: favorával
Vista concedida 'ao Deputado Paulo Rocha em
12.06.96

5· PROJETO DE LEI N° 1.351/91 - do Sr. Vittorio
Medioli - (PL's 767/95, 2.257/96, apensados) •
que revoga a Lei nO 6.321, de 14 de abril de
1976, que "dispOe sobre a deduçAo do lucro
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tributável para fins (ie imposto sobre a renda
das pessoas jurldicas, do dobro das' despesas
realizadas em progràmas de alimentação do
trabalhador', e dá outras providências.
RELATOR: Deputado WILSON BRAGA
PARECER REFORMULADO: contrário ao
principal e aos apensados

6 - PROJETO DE LEI N° 52195 - 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 ào Deputado Sandro Mabel
emQ3.05.95

7 - PROJETO DE LEI N° 396-A/95 - do Sr. Joao
Fassarella - que altera disposit~os da Lei nO
605, de 5 de janeiro de 1949, que "dispoe
sobre o repouso semanal remunerado e o
pagamento de salário nos dias feriados civis e
religiosos".
RELATOR: Deputado José Pimentel
PARECER: favorável

8 - PROJETO DE LEI N° 848/95 - do Sr. Philemon
Rodrigues - que "exonera do imposto de renda
das pessoas flsicas os rendimentos que
especifica".
RELATOR: peputado NOEL DE OLIVEIRA
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 - PROJETO DE LEI N° 1.212195 - da Sra.
Vanessa Felippe - que "dispõe sobre incentivo
fiscal à contratação de profissionais
recém-formados".
RELATOR: Deputado MIGUEL ROSSETIO
PARECER: contrário

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 ROSSETIO
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
condomlnio".
RELATOR: Deputado OSVALDO BIOLCHI
PARECER: contrário
Vista concedida aó Deputado Paulo Rocha em
12.06.96

13 - PROJETO DE LEI N° 1.658/96 - do Sr.
Waldomiro Fioravante - que "toma obrigst6rio
aos empregadores o envio anual da relação
çlos 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
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

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-lei nO 5.452, de 1° de maio de
1943, para prever' a elaboração de laudo
técnico como base para as decisões
normativas".
RELATOR: Deputado 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 mlnima de
ingresso do menor no mercado de trabalho".
RELATOR: Deputado PAULO ROCHA
PARECER: favorável

18 - PROJETO DE LEI N° 2.439/96 - do Sr.
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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. 9-
Newton Cardoso - que "dispõe sobre a criação
do Fundo de Financiamento da Produção e
Geração de Emprego ;. FPGE, e dá outras
providências,i.
RELATOR: Deputado WILSON BRAGA

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 emenda
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,
municípios e Distrito Federal com recursos de
órgãos e entidades da administração pública
federal".
RELATORA: Deputada ZILA BEZERRA
PARECER: favorável

Em 2.04.97, aprovado requerimento para
inclusão em pauta do item 21
21 - EMENDA DO SENADO AO PROJETO DE LEI

N° 3.578-D/93 - que "transforma e cria cargos
no Quadro de Pessoal do Conselho da Justiça
Federal".
RELATOR: Deputado ALDO REBELO
PARECER: favorável

A V I S'O N° 4/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Inicio: 02/04/97
Prazo: 5 Sessões
Decurso: 18 Sessão

1 -

2-

3.-

4-

5-

6-

7-

8-

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 imó\l.eis 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 descstatização da
Telecomunicações do Ceará S. A. •
TELECEARÁ".
RELATOR: Deputado ARLINDO VARGAS

PROJETO DE lEI N° 2.546/96 - do Sr. Nilson
Gibson - que "autoriza a reversão ao Municipio
de Belo Jardim, Estado de Pernambuco, do
terreno que menciona""
RELATOR: Deputado WILSON BRAGA

PROJETO DE LEI N° 2.560/96 - do Sr. Jair
Siqueira - que "altera a Lei nO 605, de 5 de
janeiro de 1949, quedispõé sobre o repouso
semanal remunerado e d pagamento de
salário, nos dias feriados civis e religiosos".
RELATOR: Deputado WILSON BRAGA

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
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17·

10· PROJETO DE LEI NO 2.582196· do Sr. Leonel
Pavan • que "acrescentá parágrafo (mico ao
art. 177 da Consolidaçao das Leis do Trabalho
• CLT, Etstabelecendo a gratuidade para o
trabalhador das vestimentas adequadas para o
trabalho nas condiçOes especificadas no
"caput" do artigo".
RELATORA: Deputada ZILA BEZERRA

11· PROJETO DE LEI N° 2.586196· do Sr. Tuga
Angerami que "dispõe sobre o
processamento de pequenas causas na justiça
do trabalho".
RELATOR: Deputado VALDOMIRO MEGER

12· PROJETO DE LEI NO 2.615196 • do Sr. Tuga
Angerami • que "altera o art. 482 do Decreto-lei
nO 5.452, de 1° de maio de 1943
Consolidaçao das Leis do Trabalho • CLT".
RELATOR: Deputado ARLINDO VARGAS

13 • PROJETO DE LEI NO 2.622196 • 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° 2.651196· do Sr.
Arnaldo Madeira • que "dispõe sobre a Ordem
dos Cirurgioes-Dentistas do Brasil, a
organizaçao e competência do Conselho
Federal e dos Conselhos Regionais de
Odontologia e dá outras providências".
RELATOR: Deputado AGNELO QUEIROZ

15· PROJETO DE LEI NO 2.666196 • do Sr. Cunha
Bueno • que "dispõe sobre a utillzaçao de
recursos do FGTS na privatizaçlo de
empresas estaduais e municipais".
RELATOR: Deputado MENDONÇA FILHO

16· PROJETO DE LEI NO 2.670/96· do Sr. Tuga
Angerami que "dlapOe sobre a
obrigatoriedade da dlvulgaçlo dos CUltos de
publicidade da Admlnistraçlo Pt)bliCIl".
RELATOR: Deputado MIGUEL ROSSETTO

PROJETO DE LE) NO 2.702197· do Sr. Arlindo
Chinaglla • que "estabelece Impédlmento ê
nomeaçAo ou dellgnaçlo para cargos em
comis~o e funçOes de confiança no 6mblto do .
Poder LegislatiVo".
RELATOR: Deputado JOÃO MELLÂO NETO

18· PROJETO DE LEI N° 2.707/97 - do Poder
Executivo (Mensagem nO 35/97) - que "dispOe
sobre a admissão de professores, técnicos e
cientistas estrangeiros pelas universidades e
pelas instituiçOes de pesquisa cientifica 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
dispOe 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 na 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 "dispOe 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 "dispOe sobre a jornada de trabalho
dos comerciárips 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 "dispOe
sobre a criação e extinÇão de cargos no
Instituto Nacional de Metrologia, Normalização
e IQualidade 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
criaçao de cargos efetivos e de funçOes
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 na 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
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Rocha - que "dá nuva 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 regulamentaçAo
da profissão de Terap'euta Holístico e di
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

COMISSÃO DE VIAçÃO E
TRANSPORTES

A V I S O N° 06/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 03/04/97
Prazo.: 5 sessões
Decurso: -

1 - PROJETO DE LEI N° 2.§89/96 - do Sr.
Fernando Lopes - que "dispõe sobre as
concessÕes e as permissões de prestaçAo de
serviço público de tral)sporte coletivo por via
terrestre".
RELATOR: Deputado MARCELO TEIXEIRA

2,- PROJETO DE LEI N° 2.851/97 - do Sr. Jorge
Tadeu Mudalen - que "determina a presença
de um médico, como membro da tripulaçAo,
nas aeronaves empregadas no serviço aéreo
público de transporte regular".
RELATOR: Deputado PAULO GOUVI:A

11 • COMISSÕES TEMPORÁRIAS

ÇOMISSÁO ESPECIAL
PEC 370/96 • AUTONOMIA DAS

UNIVERSIDADES

PAUTA N° 5197
(AUDIÊNCiA PÚBLICA)

Horário: 10 horas
Local: Plenário1 4, Anexo 11

1- PROPOSTA' DE EMENDA A-CONSTITUIÇAO
N° 370, de 1996 - do Poder Executivo - que
"modifica o art. 207 da Constituição Federal"
(Autonomia das Universidades); .
RELATOR: PAULO BORNHAUSEN.
CONVIDADO:
- Dr. Paulo Renato Souza, Ministro de Estado
da Educação.

COMISSÃO ESPECIAL
TELECOMUNICAÇÕE.S

PAUTA N° 1·1/97

Horário: 10 horas
Local: Plenário 9, Anexo 11
Apresentação do Parecer.

1- PROJETO DE LEI nO 821, de 1995, do Senhor
Deputado Renato Johnsson, que "regulamenta
a Emenda Constitucional de 08, de 15 de
agosto de 1995, e institui a política de
exploração dos serviços públicos de
telecomunicações". (Apensados: PLs 1168/95,
1117/96, 2626/96 e 2648/96)
RELATOR: Deputado ALBERTO GOLDMAN.

COMISSÃO EXTERNA
PONTAL DO PARANAPANEMA

PAUTA HO 7/97
(AUDIÊNCIA PÚBLICA)

Horjrio: 14h
Local: Plenário 13, Anexo 11

CONVIDADOS:
• Sr. Roosevelt Roque dos Santos, Presidente da União De
mocrática Ruralista;
• Sr. Guilherme Coimbra Prata, Vice-Presidente da União
Democrática Ruralista;
- Sr. Almir Guedes Soriano, Presidente do Sindicato Rural
de Presidente Venceslau/SP;
- Sr. Osvaldo Fernando Paes; e
• Luis Antônio Nabhan Garcia.



O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1l1, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nll 205, de 28 de junho de

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 12 , item I,
alínea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho de
1990, resolve tomar sem feito o Ato de 12 de março
de 1997, publicado no Diário da Câmara dos Depu
tados de 13 subseqüente, que nomeou WALDIR
OSÓRIO MIRANDA para exercer, no Gabinete do
Primeiro secretário, o cargo de Assistente Técnico
de Gabinete, CNE-13, do Quadro Permanente da
Câmara dos Deputados.

Câmara dos Deputados, 2 de abril de 1997. 
Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1l1, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nll 205, de 28 de junho de
1990, resolve tomar sem feito o Ato de 27 de feve
reiro de 1997, publicado no Diário da Câmara dos
Deputados de 28 subseqüente, que nomeou MARIA
JOSÉ YANEZ LONGANO para exercer, no Gabinete
do Presidente, o ~rgo de Assistente Técnico de Ga
binete, CNE-11, do Quadro Permanente da Câmara
dos Deputados.

Câmara dos Deputados, 2 de abril de 1997. 
Michel Temer, Presidente.·

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1l1, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nll 205, de 28 de junho de
1990, e o art. 52 da Lei nll 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, observado o disposto no art. 411 da Lei nll

5.901, de 9 de julho de 1973, resolve nomear, na for
ma do art. 92, item li, da Lei nll 8.112, citada; FRAN
CISCO DE ASSIS DADALTO para exercer, no Gabi
nete do Líder do Partido Trabalhista Brasileiro, o car
go de Assessor Técnico, CNE-12, do Quadro Per
manente da Câr:nara dos Deputados, transformado
pelo art.· 111 da Resolução nll 12, de 27 de abril de
1983, combinado com o art. 32 do Ato da Mesa nll

47, de 7 de outubro de 1992.
Câmara dos Deputados, 2 de abril de 1997. 

Michel Temer, Presidente.
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(Encena-se a sessão às 20 horas e 2 1990, e o art. 52 da lei nll 8.112, de 11 de dezembro
minutos.) de 1990, revolve nomear, na forma do art. 92 , item li,

ATOS DO PRESIDENTE da Lei nll 8.112, citada, NILBA MATOS ALVES
BRANCO para exercer, na Comissão de Educação,
Cultura e Desporto, da Coordenação de Comissões
Permanentes, do Departamento de Comissões, o
cargo de Assistente Técnico de Comissão, CNE-15,
do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados,
criado pelo art. 111 do Ato da Mesa n2 20, de 6 de ju
nhode 1995.

Câmara dos Deputados, 2 de abril de 1997. 
Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, nO
uso das atribuições que lhe confere o artig 12 , item I,
línea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho de
1990, e o artigo 611 da Lei n2 8.112, de 11 de dezem-'
bro de 1990, resolve nomear, na forma do artigo 92,
item li, da Lei n~ 8.112, citada, TÂNIA LOUDES
CARNEIRO CÂNDIDO para exercer, no Gabinete do
Primeiro secretário, o cargo de Assistente Técnico
de gabinete, CNE-13, do Quadro Permanente da
Câmara dos Deputados, criado pelo Ato da Mesa
34, de 13 de março de 1996.

Câmara dos Deputados, 2 de abril de 1997. 
Michel Temer, Presidente,

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artig 1l1, item I,
línea a, do Ato da Mesa nll 205, de 28 de junho de
1990, e o artigo 611 da Lei nll 8.112, de 11 de dezem
bro de 1990, resolve nomear, na forma do artigo 92,
item li, da Lei nll 8.112, citada, TEREZINHA NIGRO
8ALLES para exercer, no Gabinete do Presidente, o
carg de Assistente Técnico de Gabinete, CNE-11, do
.Quadro Permanentee da Câmara dos Deputados,
transformado pelo artigo 311 do Ato da Mesa nll 15, de
26 de maio de 1987, observada a nova denomina
ção dada pelo artigo 111 da Resolução nll 4, de 13 de
junho de 1991, combinado com o artigo 32 do Ato da
Mesa nll 47, de 7 de outubro de 1992.

Câmara dos Deputados, 2 de abril de 1997.
Michel Temer Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
usadas atribuições que lhe confere o artig 12, item I,
línea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho de
1990, e o artigo 6º da Lei nll 8.112, de 11 de dezem
bro de 1990, resolve designar SÉRGIO LUIZ ROSA,
ocupante de cargo da Categoria Funcional de Técni
co Legislativo - atribuição Assistente Administrativo,
Padrão 25, ponto nll 5410, e JORGE EDUARDO
GRANJA E BARROS, ocupante de cargo da Cate
goria Funcional de Técnic Legislativo - atribuição
Agente de Segurança Leegislativa, Padrão 24, ponto
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nll 5557, para substituiírem, sucessivamente, o Che- rias, convoca a Comissão Deliberativa para reunir-se
fe da Seção Administrativa, FC-05, da Coordenação no dia 15 (quinze) de maio de 1997, às 14h, em sua
de Segurança Legislativa, da Diretoria-Geral, em sede no 211 andar do Anexo I do Senado Federal,
seus impedimentos eventuais, a partir de 111 de abril para tratar de assuntos de sua competência.
do corrente ano. Brasília, 21 de março de 1997.- Deputado

Câmara dos Deputados, 2 de abril de 1997. - Henrique Eduardo Alves, Presidente.
Michel Temer, Presidente. COMISSÕES

O Presidente da Câmara dos Deputados, no DISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS
uso das atribuições que lhe confere o artig 111, item I,
línea a, do Ato da Mesa nll 205, de 28 de junho de COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
1990, e o artigo 611 da Lei nº 8.112, de 11 de dezem- O Deputado LUIZ CARLOS HAULV, Presiden-
bro de 1990, resolve designar ZZZAID DA CUNHA te da Comissão, fez a seguinte:
TORRES, ocupante de cargo de Categoria Funcio-
nai de Analista Legisl~tivo - atribuição Técnica Le- Distribuição n

ll
6197

gislativa, Padrão 45, ponto nll 1.886, 211 substituta do Em 2-4-97
Chefe da Seçá de Concessão e Manutenção, fC-05, Ao Deputado ARNALDO MADEIRA
da Coordenação Benefícios, do Departamento de Projeto de Lei nll 791-A/95 - do Sr. Humberto
Pessoal, em seus impedimentos eventuais. Costa (em apenso oPL nll 1.505/96) - que ·dispõe

Câmara dos Deputados, 2 de abril de 1997. - sobre o acesso de pacientes portadores de HIV-
Michel Temer Presidente. AIDS ao Sistema Único de Saúde - SUS, e dá ou-

PORTARIA tras providências·.

PORTARIA Nll23, DE 1997 Ao Deputado AUGUSTO VIVEIROS
Projeto de Lei nll 561-A/95 - do Sr. Henrique

O primeiro Secretário da Câmara dos Deputa- Eduardo Alves - que ·cria o PROGENTE - Progra-
dos, de acordo com o art. 259 do Regimento Interno, ma para Habilitação em Lote Próprio·.
combinado com o iilciso 11 do art. 111 do Ato da Mesa Ao Deputado DELFIM NETTO
nll 205, de 1990, resolve credenciar a senhora DAI- Projeto de Lei nll 2.618196 _ do Sr. IIdemar
SV MARIZE FAJARDO DA VEIGA REZENDE VEL-
LOSO corno Representante da FEDERAÇÃO NA- Kussler - que ·dispõe sobre o uso de créditos líqui-
CIONAL DA DISTRIBUiÇÃO DE VErCULOS AUTO- dos e certos contra a União Federal para pagamento
MOTORESIFENABRAVE. de impostos federais mediante compensação·.

Câmara dos Deputados, 2 de abril de 1997. _ Ao Deputado EDINHO BEZ
Deputado Ubiratan Aguiar, Primeiro Secretário. Projeto de lei nll 2.540/96 - do Sr. Paulo Paim

DIVERSOS - que Nfaculta aos mutuários do Sistema Financeiro
de Habitação - SFH a escolha da sua seguradora·.

PORTARIA Nll76, DE 1997 Ao Deputado EUJÁCIO SIMÓES

O Presidente do Instituto de Previdência dos Projeto de Lei nll 2.255196 - do Sr. Paulo Paim
Congressistas - IPC, no uso das suas atribuições, re- - que ·isenta os trabalhadores em geral e os apo-
solve designar a servidora NICE LOBÃO, Analista La- sentados do pagamento da Contribuição Provisória
gislativo, Matrícula fiA 3935, do Quadro de Pessoal da sobre a Movimentação Financeira - CPMP.
Câmara dos Deputados, à disposição do Instituo de Projeto de Lei nll 2.565196 - do Sr. João Men-
Previdência dos Congressistas - IPC, para exercer a des - que ·cria incentivo fiscal para o Imposto de
função de Assessor-IPC-2, a partir desta data. Renda-.

Brasília, 1ll de abril de 1997. - Deputado Herá- Ao Deputado FETTER JÚNIOR
clito fortes, Presidente. Projeto de Lei nll 664-AI95 - do Sr. José Coim-

GRUPO BRASILEIRO DA UNIÃO bra - que cria o PRÓ-TETO - Programa para Habi-
INTERPARLAMENTAR tação em Lote Próprio·.

Ao Deputado FERNANDO RIBAS CARLI
Projeto de Lei nll 2.611/96 - da Sr4 Marisa ser

rano - que -reduz a zero a alíquota da Contribuição
Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de
Valores e de Crédito e Direitos de Natureza Finan-
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ceira - CPMF, incidente nos lançamentos a débito Ao Deputado LUIZ BRAGA
em conta corrente destinados a aplicaçõeç financei- Projeto de Lei nll 1.914-A/96 - do Sr. João Fas-
ras e contas de poupança-. sarella - que -altera a legislação do Imposto de Ren-

Ao Deputado FERNANDO TORRES da para substituir os incentivos fiscais às doações a
Projeto de Lei nll 2.717/97 - do Sr. Welson entidades filantrópicas por incentivos fiscais às doa-

Gasparini - que -concede isenção do Imposto sobre ções a Fundos de Assistência Social-.
Produtos Industrializados aos veículos automotores, Ao Deputado ROBERTO BRANT
inclusive equipamentos, de fabricação nacional, Projeto de Lei nll 734-A/95 - do Sr. Jarbas
quando adquiridos pelas Prefeituras Municipais, para Uma - que -concede a dedução de doações, de ca-
emprego exclusivo nos serviços públicos que pres- mter assistencial para efeito de Imposto de Renda,
tam, e dá outras providências-. nas condições e limites que estabelece-.

Ao Deputado FIRMO DE CASTRO Projeto de Lei nll 2.621/96 - do Sr. Wigberto
Projeto de Lei nll 437-A/95 - do Sr. Femando Tartuce - que -concede anistia a débitos fiscais e

Ferro e Outros (em apenso o PL nº 1.518196) - que trabalhistas, nos termos que especifica-o
-modifica a Lei nll 7.827, de 27 de setembro de 1989, Projeto de Lei nº 2.786197 - do Sr. Edison Ao-
que regulamenta o art. 159, inciso I, alínea c, da drino - que -dispõe sobre a determinação da base
Constituição Federal, institui o Fundo Constitucional de cálculo do Imposto de Renda e da contribuição
de Financiamento do Norte - FNO, o Fundo Consti- social sobre o lucro das pessoas jurídicas que se de-
tucional de Financiamento do Nordeste - FNE e o dicam a atividades sazonais-.
Fundo Constitucional de Financiamento do centro- Ao Deputado SAULO QUEIROZ
Oeste - FCO, e dá outras providências-. Projeto de Lei nll 2.562-A/96 - da S'" Marisa

Ao Deputado GERMANO RIGOTTO Serrano - que -institui o ano de 1997 como Ano do
Projeto de Lei nº 1.182-A/95 - do Sr. José For- Educador e dá outras providências-.

t~nati - que -reformula o Programa Nacional de De- Ao Deputado SILVIO TORRES
sestatização e dá outras providências-. Projeto de Lei nll 2.633/96 - do Sr. Fausto Mar-

Projeto de Lei nll 1.597-A/96 - do Sr. Oscar An- tello (em apenso o PL nll 2.698197) - que -isenta
drade - que -dispõe sobre a repactuação de dívidas aposentados e pensionistas do Imposto de Renda
contraídas por trabalhadores autônomos e pessoas nos termos que específica-.
jurídicas que exercem a atividade de prestação de Ao Deputado TALVANE ALBUQUERQUE
serviço de transporte de qualquer natureza, e dá ou- Projeto de Lei nº 463-A/95 - do SR. Vic Pires
tras providências-. Franco - que -obriga a instalação de gerador de

Ao Deputado JAIME MARTINS energia elétrica, com sistema automático de aciona-
Projeto de Lei nll 2.741/97 - do Sr. Welinton mento, em todas as salas de cirurgia dos hospitais

Fagundes - que -concede isenção do Imposto sobre ou clínicas do serviço de saúde do País-.
Produtos Industrializados na aquisição de veículos Ao Deputado VÂNIO DOS SANTOS
destinados ao transporte de passageiros, nos servi- Projeto de Lei nll 1.933-A/96 - da S... Raquel
ços públicos de concessão municipal e dá outras Capiberibe - que -dispõe sobre a inscrição em Real
providências-. do preço de venda ao consumidor nos maços de ci-

Ao Deputado JÚLIO CÉSAR garros e dá outras providências-.
Projeto de Lei nº 3.253-A/92 - do Sr. Jackson Sala da Comissão, 2 de abril de 1997. - Maria

Pereira - que -dá nova redação a diversos dispositi- Linda Magalhães, Secretária.
vos da Lei nll 7.102, de 20 de junho de 1983, que COMISSÃO 'DE MINAS E ENERGIA
dispõe sobre segurança para estabelecimentos fi- O Senhor'Deputado FLÁVIO DERZI, Presiden-
nanceiros, estabelece normas para constituição e te da Comissão de Minas e Energia, fez a seguinte
funcionamento das empresas particulares que explo-
ram serviços de vigilânc;:ia e de transportes de valo- Distribuição n2 2197
res e dá outras providências-. Em 2-4-97

Ao Deputado JÚLIO REDECKER Ao Deputado JOSÉ MAURfclO
Projeto de Lei nº 2.557/96 - do Sr. Waldomiro Projeto de Decreto Legislativo nll 386197 - da

Fioravante - que -regulamenta o art. 245 da Consti- Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Na-
tuição Federal-. cional - que -aprova o texto do Acordo por Troca de
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.Notas r91ativo ao ingresso no Brasil, na qualklade de Federativa do Brasil e a~uela Organização, em Pa-
membro pleno, no Comitê, do Aço da Organização ris, no dia 17 de junho passado-•

... para a Cooperação e o DesenvoMmento Econômico Sala da Comissão, 2 de abril de 1997. - Leni-
'(OCDE), celebrado entre o Governo da I Repúblial vekla O. S. A. Lobo, Secretária.' ..
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João Iensen
Jorge Wilson
Laprovita Vieira
Roberto Balestra
Roberto Campos
VadãoGomes

Luiz Alberto (PT)
Murilo Domingos
PaulO Cordeiro

PTB

PSB

Gerson Peres
José Janene

Lamartine PoseUa
Nelson Meurer

Valdenor Guedes
3 vagas

José Borba
Philemon Rodrigues

Rodrigues Palma

Bloco (PMDSJPSDlPSL)

1 vaga

AryKara
Fernando Diniz

Ivandro Cunha Uma
João Thomé Mestrinho

Marquinho.Chedid
Pedro Novais

Roberto VaJadão
RobsonTuma
Rubens Cosac
laire Rezende

Antoi1io Geraldo
Átila Uns

Carlos A1bertó Campista
Ciro Nogueira

Claudio Cajado
JairSoares

Jairo Azi
Maluly Netto

Maurício Najar
Paulo Gouvea

Rubem Medina

PFL

Aloysio Nunes Ferreira
Asdrubal Bentes
Djalma de Almeida Casar
Freire Junior .
Gilvan Freire
Henrique Eduardo Alves
João Natal
José Luiz C1erot
Nestor Duarte
Silvio Pessoa

Sérgio Guerra

Antonió dos Santos
Benedito de Ura
Jairo Carneiro
Magno Barcelar
MussaDemes
Ney Lopes
Osmir Uma
Paes landim
Aaul BEiIénl
RoIand .Yt)ligne
Vilmar Flopha

Bloco (PMDBlPSDlPSL)

PL

Weliriton Fagundes Pedro e8nedo

Secretária: Maria lvone do Espírito Santo
LocaI: Plenário 13, saIa P13, quartas-feiras - 10h 
Telafones: 318-6906 a 6907
Fax: 318·2143

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇAO

Presidente: Henrique Eduardo Alves (PMDB)
111 VICe-Presidente: Freire Junior (PMDB)
2!l VICe-Presidente: Moisés Bennesby (P5DB)

. 3!1 VICe-Presidente: Marcelo Déda (PT)

Titu.... Suplentes

Antonio dos Santos
Aracely de Paula

José Lourenço
Leur Lomanto

Mendonça Rlho
Osvaldo Coelho

Paulo Uma
Raimundo Santos

Roberto .Pessoa
sergio Barcelos

Vilmar Rocha

Alberto GoIdrnan
Anibal Gomes

Henrique Eduardo Alves
José Pinotti

José Priante
Moacir Micheletto

Pinheiro Landim
Ricardo Rique
8araiya Felipe
Wagner Rossi

Antonio carlos Pannunzio
.FátimaPelaes
Luciano castro

.Marcia MarinllQ
Na"*>RQdriglJes

OdiIio BaIbinotti
Renato Johnsson
WeIson Gasparini

1 vaga

PSDB

Domingos Leonelli
José de Abreu
KoYu lha
Luiz Piauhylino
Marconi Perillo
Nelson Marchezan
OCtavio ENsio
Roberto Santos
Salvador ZimbaIdi

Bloco (PTIPDTJPCdoB)

Decio Knop (PDT) Esther Grossi (PT)
Euripedes Miranda (PDT) Expedito Junior (PL)
Inácio Arruda (PCdoB) Fernando Lopes (PDT)
João Paulo (PT) Ivan Valente (PT)
TIIden Santiago (PT) Jandira Feghali (PCdoB)
Udson Bandeira (PMDB) JaquesWagner (PT)

AryKara
Carlos ApoIinário·
Hélio Rosas
lvandro Cunha Lima
MarçaI Filho
João Almeida
Marcelo Barbieri
Nan Souza
Pedro lrujo
Roberto Valadão

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



PSDB Bloco (PMDBlPSDlPSL)

Bloco (PTI PDTI PCdoB)

Coriolando Sales (PDT) Enio Bacci (PDT)
Haroldo Sabóia (PT) Hélio Bicudo (PT)
José Genoíno (PT) Israel Pinheiro (PTB)
Luiz Eduardo Greenhalgh (PT) Joana Dare (PT)
Marcelo Déda (PT) Marta Suplicy (PT)
Matheus Schmidt (PDT) Pedro Wilson
Nilmário Miranda (PT) sandra Starling (PT)
Sergio Miranda (PCdoB) Severiano Alves (PDT)
Silvio Abreu (PDT) WoIney Queiroz (PDT)

PPB

PL

Pedro Canedo Luiz Buaiz

Secretário: Sérgio sampaio Contreiras de Almeida
Local: Plenário, sala 1, terças-feiras, quartas-feiras e quintas-fei
ras-1Oh-
Telefones: 318-6922 a 318-6925

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Presidente: Ricardo Izar (PPS)
12 VICe-Presidente: Cunha Uma (PPB)
2l! VICe-Presidente: Celso Russomanno (PSDB)
3!! Vice-Presidente: Luciano Pizzatto (PFL)

Titulares SUplentes

PFL

PSB

Raquel Capiberibe Gervásio Oliveira

Secretário: Aurenilton Aramna de Almeida
Local: Plenário 13, Anexo li, Sala 3-4I..feira, 10 horas
Telefones: 318-6929 a 6935
Fax: 318-2146

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
E INTERIOR

Presidente: Simão Sessim (PSDB)
12 VIC9-Presidente: Antonio Carlos Pannunzio (PSDB)
2l! VICe-Presidente: Fernando Zuppo (PDT)
3!! Vice-Presidente: Nelf Jabur (PPS)

TItulares Suplentes

PFL

Bloco (PTI PDTI PCdoB)

Ademir Lucas

Carlos Magno
César Bandeira

Iberê Ferreira
Ney Lopes

Wilson Cunha

Carlos Neison
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

Duillo Pisaneschi

Cunha Bueno
Enivaldo Ribeiro

Herculano Anghinetti
Ushitaro Kamia

PTB

Bloco (PMDBJPSDIPSL)

PSDB

Antonio Carlos Pannunzio

Antonio Brasil
José Chaves
Marquinho Chedid
Simara EIJery
Wilson Cignachi

Antonio Geraldo
EliseuMoura
Mauro Fecury
Murila Pinheiro
Robério Araújo

Luciano Pizzatto

PPB

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

Cunha Lima
Jaques Wagner
Luís Barbosa
Ricardo Izar

Albérico Filho
Chicão Brígida
Fernando Gabeira
ReginaLino
Remi Trinta

PSDB

GilneyVJana
Ivan Valente
Sérgio Carneiro
Socorro Gomes

AroIdo Cedraz
Célia Mendes

Marilu Guimarães
Osório Adriano

Vic Pires Franco

Celso Russomano
Franco Montoro

José Carlos Lacerda
Marconi Perillo
Roberto Rocha

Salvador Zimbaldi
VK:ente Arruda

2 vagas

Nilson Gibson

Adylson Motta
Benedito Domingos

Bonifácio de Andrada
CIeonancio Fonseca

JairBolsonaro
Luís Barbosa

Ricardo Barros
WlQberto Tartuce

Moisés Upnik
Roberto Jefferson

PTB

PS8

José Carlos Aleluia
Laura CarneIro
Maria VaJadão
Neiva Moreira
SameyFilho

Alexandre Cardoso

Rodrigues Palma
VlCSI1te Cascione

Adhemar de Barros Àlho
Augusto Farias
Darci Coelho
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Jarbas Uma
José Rezende
Prisco Viana

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



Bloco (PTI POTI PCdoB)

Márcia Marinho
Raimundo Gomes de Matos
Simão Sessim
Welson Gasparini

B.Sá
Ceci Cunha

DanDo de Castro
Mário Negromonte

Eraldo Trindade
Humberto Costa
2 vagas

PPB

PTB

GilneyViana
3 vagas

Walter Pinheiro

Vicente Cascione

PSB

Luiz Eduardo Greenhalgh

Gervásio Oliveira

Secretário: Márcio Marques de Araújo
Local: SaIa 185-AAnexo 11
Telefones: 318-8285
Fax: 318-2170

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA
E COMÉRCIO

A1ceste Almeida
Darci Coelho

2 vagas

Airton Dipp
João Paulo

Nilmário Miranda
Vânia dos Santos

PTB

PPB

Femando Zuppo
José Machado
Nedson Micheleti
Valdeci Oliveira

João Mendas
NeifJabur
Ricardo Barros
Silvemani Santos

1 vaga 1 vaga

Secretário: Ronaldo de Oliveira Noronha
Local: Plenário 14, terças-feiras, quartas-feiras e quintas-feiras
10 horas
Telefones: 318-707117073
Fax: 318-2147

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

Presidente: Pedro Wilson (PT)
12 Vice-Presidente: Agnelo Queiroz (PCdoB)
2l! Vice-Presidente: Eraldo Trindade (PPB)
32 Vice-Presidente: Fernando Lopes (POT)

Titulares Suplentes

PFL

Bloco (PMOBJPSDJPSL)

Prasidente: Rubem Medina (PFL)
1l! VICe-Presidente: Hugo Rodrigues da Cunha (PFL)
2l! VICe-Presidente: Neuto de Conto (PMDB)
32 VICe-Presidente: José carlos Lacerda (PSDB)

TItulares Suplentes

Bloco (PMOBJPSDlPSL)

Albérico Cordeiro

Carlos Melles
Francisco Horta
Marilu Guimarães
Paes Landim
Vilmar Rocha

De Velasco
Geddel Vieira Uma
Nilmário Miranda
2 vagas

PV

PSOB

1 vaga

Álvaro Gaudêncio Neto
João Maia

Laura cameiro
Magno Bacelar

OsmIr Uma

Aloysio Nunes Ferreira
Gilvan Freire

Marcelo Barbleri
Mário Martins
Rita Camata

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

PFL

Francisco Horta
Uma Netto
Marilu Guimarães
Raimundo Colombo
Rubem Medina

PSOB

Antonio Balhmann
José carlos Lacerda
Luiz Fernando
Renato Johnsson
Wilson Campos

Bloco (PTI POTI PCdoB)

Aldo Arantes
Hugo Rodrigues da Cunha
João Fassarella
Marcia Cibilis Viana

Barbosa Neto
Dilso Sperafico

Germano Rigotto
Gonzaga Mota

José Chaves

Arolde de Oliveira
Carlos Melles

João Mellão Neto
Luiz Braga

1 vaga

A1zira Ewerton
Anivaldo Vale
Antonio Feijão

Moisés Bennesby
Veda Crusius

Fernando Zuppo
Julio Redecker

Luiz Mainardi
Miguel Rossatto

Dalila Figueiredo
RavioAms
Franco Montoro
Márcia Marinho
Sebastião Madeira

Bloco (PTI POTI PCdoB)

Welson Gasparini
4 vagas

,PPB

Enivaldo Ribeiro
Herculano Anghinetti
João Ribeiro
Lamartine PoseUa

PTB

Cunha Urna
FetterJúnior

João Pizzolatti
Márcio Reinaldo Moreira

Agnelo Queiroz
Femando Lopes
Hélio Bicudo
Pedro Wilson

Alcides Modesto
Euripedes Miranda

Fernando Ferro
Socorro Gomes

Israel Pinheiro

Ricardo Heráclio

PSB

José Coimbra

Pedro Valadares



Secretária: Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Local: Plenário 112, Bloco das Lideranças - quartas-feiras - 10
horas
Telefones: 318-7024 a 7026

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA
E DESPORTO

Presidente: Severiano Alves (PDT)
12 VICe-Presidente: Ricardo Gornyde (PCdoB)
2ll VICe-Presidente: Esther Grossi (PT)
3l! Vice-Presidente: MaurIcio Requião (PMDB)

Tftulares Suplentes

PFL Antônio do VaDe
José Ak:Iemfr
Maria Elvira
Odacir Klein
Paulo RitzeI
PedlOlrujo

Valdir CoIatto
Wilson Cignachi

Suplentes

PFL

TItulares

Augusto Viveiros
João Carlos Bacelar
JúlioC8sar
Luiz Braga
Manoel Castro
Osório Adriano
Rogério Silva
Saulo Queiroz

A1dir Cabral
Alvaro Gaudêcnio Neto

• Benito Gama
José CarJos Aleluia
José Carlos Vieira

LuIs Eduardo
Magno Bacelar

VaIdomiro Meger

Bloco (PMDlWSD/PSL)

Adelson Salvador
EdinhoBez
Germano Rigotto
Gonzaga Mota
Hermes Parcianello
Jurandyr Paixão
Max Rosenmann
Pedro Novais

Corauci SobrInho
JaimeFemandes

Jairo Cameiro
José Jorge

Paes Landim
Raul Belém

Bloco PMDEWSDIPSL)

Ademir Cunha
Betlnho Rosado
Claudio Chaves
Costa Ferreira
0svaJd0 Coelho
Paulo lima

Bloco (PTI PDTI PcdoB)

Esther Grossi (PT) Gilney Vl8lla (PT)
Padre Roque (PT) Humberto Costa (PT)
Pedro Wilson (PT) Undberg Farias (PCdoB)
Ricardo Gomyde (PCdoB) Luiz Durão (PDT)
WoIney Queiroz (PDT) Maria Laura (PT)

PPB

PSB

Álvaro Valle (PL) Gonzaga Pa~ta

Secretária: Célia Maria Oliveira
Local: - quartas-feiras - 10:0011
Telefones: 318-69OO1690517011n012

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
Presidente: Luiz Carlos HauJy (PSDB)
12 VICe-Presidente: Anivaldo Vale (PSDB)
2ll VICe-Presidente: AdeIson Salvador (PMOB)
3l! Vice-Presidente: Augusto Viveiros (PFL)

Secretária: Maria linda Magalhães
Local: Plenário 4 - quartas-felras - 10 horas
Telefones: 318-69601698916955

Bloco (PTIPDTIPCcIoB)

Fernando Ribas CaI1i (PDT) Coriolano Sales (POT)
Jaime Martins (PFL) João Fassarella (PT)
José Lourenço (PFL) Luiz Eduardo GreenhaJgh (PT)
Maria da Conceição Tavares (PT) Luiz Gushiken (PT)
Talvane Albuquerque (PFL) Marcelo Déda (PT)
Vanlo dos Santos (PT) Sergia Miranda(~)

PPB

Edson Silva
João Leão

Simão 8essim
4 vagas

PSDB

Ari Magalhães Dilceu Speraflco
Delfim Netto Felipe Mendes
FetterJunior João Mendes
Julio Redecker LaprovitaVielra
Osmar Leitão 2 vagas
Sergio Naya

PTB

Paulo Mourão (PSDB) Augusto Carvalho (PPS)
silvio Torres (PSDB) Felix Mendonça

PSB

Joã(l CoJaço Sergio Guerra

PL

Eujácio Simões Valdemar Costa Neto

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

Augusto Farias
DoJores Nunes
José Unhares

1 vaga

Dalila Figueiredo
Itamar Serpa

Marcus VlCeflte
Osmanio Pereira

Roberto Santos

Alberico Cordeiro

Djalma de Almeida Casar
Edinho Araújo

José Luiz C1erot
UdiaQuinan
Rita Camata

Wagner Rossi

PTB

PSDB

Expedito Júnior (PL)

Augusto Nardes
Bonifácio de Andrada
Eurico Miranda
MarIo de Oliveira

Ademir Lucas
Alexandre santos
RavioAms
João Faustino
Oswaldo Solar

João Thome Mestrinho
Maria Elvira
Marisa Serrano
Mauricio Requião
PedroYves
Severiano Alves (POT)



Bloco (P'rI1'DTJPCdoB)

Aldo Rebelo (PCdoB) Chico Vigilante (PT)
.Arlindo Chinaglia (PT) Cidinha Campos (PDT)
Fernando Lopes (PDT) Luciano Zica
PauloBemardo (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 Vteira (PFL)

TItula.... Suplentes

PFL

PPS

Jorge Tadeu Mudalen (PPB) Carlos Airton (PPB)

Secretária: Valda O. S. Lobo
Local: Plenário sala 15-B, quartas-feiras - 10 horas
Telefones: 318-6944/6946
Fax: 318-2137

José de Abreu
Octavio Elisio

Paulo Feijó
Vittorío Medioli

1 vaga

Roberto Balestra
Roberto Campos
Silvemani Santos

VadãoGomes

JulioCesar
Murílo Pinheiro

Paulo Bornhausen
Ronivon Santiago

Nelson Marquezelli

Dêrcio Knop
Alcides Modesto (PT)

Haroldo Lima (PCdoB)
Walter Pinheiro (PT)

PPB

PTB

PSOB

Bloco (PMOBJPSOIPSL)

Dejandir Dalpasquale
EdinhoBez

Oscar Andrade
Simara Ellery

1 vaga

Adroaldo Streck
Antonio Feijão
Oanilo de Castro
Moises Upnik (PTB)
Robson Romero

Alberto GoIdman
Oilso Speratico
Marcos Lima
Ricardo Rique
Zé Gomes da Rocha

Fausto Marte/Io
Flavio Derzi
Francisco Silva
Salatiel Carvalho

Bloco (PTI POTI PCdoB)

Airton Oipp (POT)
Fernando Ferro (PT)
José Maurício (POT)
Luciano Zica (PT)

Eliseu Resende
José Carlos Coutinho
José Santana de Vasconcelos
Raimundo Santos

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
P~rol-ienry

Silvio Torres
Wilson Campos

PSDB

CoIbert Martins
Confucio Moura
Fernando Diniz
João Magalhães
Rubens Cosac

Candlnho Mattos
CiprIano Correia
Jayme Santana
João Leão
RommeI Feijó

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

Bloco (PMDBlPSDIPSL)

.Benedito Domingos
MareIo Reinaldo Moreira
Moacyr Andrade
Pedro Correa

PTB

PL

Valdemar Costa Neto Giovanni Queiroz (PDT)

secretário: Jorge Henrique Cartaxa
Local: Plenário 9, Sala 961 - quarta-feira -10 horas
Tél9fcírles: 318-6888 -318-6887
Fax: 318-2176

COMISSÃO DÊ MINAS E ENERGIA
Presidente: Flavio Derzi (PPB)
111 VICe-Presidente: Jorge TadelJ~Mudalen (PPB)
2lI VICe-Presidente: Antonio FeIjão (PSDB)
3lI VICe-PresIdente: Airton Dipp (POT)

TItu...... Suplentes

PFL

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

Presidente: Luis Eduardo (PFL)
111 Vice-Presidente: Werner Wanderer (PFL)
2lI Vice-Presidente: Mário Cavallazzi (PPB)
3lI VICe-Presidente: José Thomaz Nooõ (PSDB)

Titulares Suplentes

PFL

José Coimbra

Antonio Jorge (PPB)

1 vaga

Elton Rohnelt

A1dir Cabral
AntOnio Ueno
Aracely de Paula
Aroldo Cedmz
Átila Uns
Ciro Nogueira
Leur Lomanto
Luis Eduardo
Werner Wanderer

Abelardo Luppion
Euler Ribeiro

Francisco Horta
João Carlos Bacelar

Luciano Pizzatto
Luiz Moreira

Rogério Silva
Sarney Filho

Talvane Albuquerque



Bloco (PMDBlPSD/PSL) Titulares Suplentes

PL

Femando Lyra Alvaro Valle

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

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL
E FAMrUA

Presidente: Vicente Arruda (PSDB)
111 VICe-Presidente: Tuga Angerami (PSOB)
2l! Vice-Presidente: Euler Ribeiro (PFL)
3l! VICe-Presidente: A1cione Athayde (PPB)

PSDB

Cláudio Cajado
De Velasco
Francisco Rodrigues
Genésio Bernardino
Oscar Andrade
Paes de Andrade
RobsonTuma
Ronaldo Perim
Ronivon Santiago

Amon Bezerra
.Athur Virgmo
Elias Murad
Feu Rosa
Franco Montoro
Hilário Coimbra
Itamar Serpa
José Aníbal
José Thomaz Nonô

Bloco (PTI PDTJPCdoB)

Armando Costa
Chicão Brigldo

CoIbert Martins
Eliseu Padilha

Ganesio Bemardino
João Henrique

PedroYves
Regina Uno
Remi Trinta

Ademir Cunha
Alexandre Ceranto

Antonio Joaquim Araújo
Augusto Viveiros
Claudio Chaves

Costa Ferreira
José Carlos Coutinho

Laura Cameiro
RoIand Lavigne

Elias Murad
Ezidio Pinheiro

F1avioArns
Jovair Arantes

Raimundo Gomes de Matos
Rommel Feijo

2 vagas

PFL

PSDB

Bloco (PMDBIPSOIPSL)

Bloco (PTI PDTI PCdoB)

Cidinha Campos Adão Pretto
Eduardo Jorge Agnelo Queiroz
Humberto Costa Fernando Ribas Carli
Jandira Feghali Jair Meneguelli
José Augusto Paulo Bemardo
Marta Suplicy Silvio Abreu
Serafim Venzon Teima de Souza

PPB

Alcione Athayde Adhemar de Barros Filho
Amaklo Faria de Sá Eurico Miranda
Jofran Frejat Moacyr Andrade
JoséJanene Pedro Correa
José Unhares 3 vagas
Nilton Baiano
Sérgio Arouca,

PTB

Femando Gonçalves Duilio Piseneschi
Roberto Jefferson Etevalda Grassi de Menezes

PSB

VlCElnte Andre Gomes Alexandre Cardoso

PL

Luiz Buaiz José Egydio

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

Armando Abilio
Darcisio Perondi
Elcione BarbaJho
José A1demlr
José Pinotti
Lidia Quinan
Rita Camata
saraiva Felipe
Teté Bezerra

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

Ricardo Heraclio

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

PSB

Pedro Valadares

Adylson Motta
Alceste Almeida
Jair Bolsonaro
João Pizzolatti
José Teles
Mário Cavallazzi
Ushitaro Kamia

Leopoldo Bessone
Pedrinho Abrão

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



S'ecretárla: Miriam Maria Bragança santos
Local: Plenário, sala 9, quartas-feiras-10 horas
Telefones: 318-7016 a 7021
Fax: 318·2156.

COMISSÃO DE TRABALHÇ, ADMINISTRAÇÃO
E SERViÇO PUBLICO

Presidente: Osvaldo BioIchi (PTB)
1ll VIce-Presidente: Arlindo Vargas (PTB)
2ll Vice-Presidente: Jair Menegueli (PT)
3ll VICe-Presidente: laire Rezende (PMDB)

TItulares Suplentes

PFL

BlOCO (PMDBJPSDlPSL)

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
Presidente João Henrique (PMDB)
1ll Vice-Presidente Edinho Aratljo (PMDB)
2ll Vice-Presidente João Mala (PFL)
3ll VICe-Presidente LeOnidas Crlstino (PSDB)

TItulares Suplentes

PFL

Bloco (PMDBlPSDlPSL)

AntOnio Brasil
De Velasco

Hermes ParcianellCl
João Magalhães

Remi Trinta
Ronaldo Perim

3 vagas

Affonso camargo
Eliseu Resende

Francisco Rodrigues
José Mendonça Bezerra

José santana de VaeconceIlos
Mauro Fecury
MussaDemes

Roberto Fontes
ZilaBezerra

Alberto Silva
carlos Nelson
Edinho Aratljo
Eliseu Padilha
João Henrique
Marcelo Teixeira
Mário Martins
Mauro Lopes
Moreira Franoo

Barbosa Neto (PMDB)
Célia Mendes
Jairo Azi
João Mala
Lael Varella
Oscar GoIdoni (PMDB)
Paulo Gouvea
Sérgio Barcellos
1 vaga

Annando AbRia
João Almeida

Olavo Calheiros
3 vagas

Hugo Rodrigues da Cunha
Manoel Castro

Osmir Uma
Raimundoo Colombo

Robério Aratljo
Wemer Wanderer

PSDB

Noel de Oliveira
Paulo Rocha (PT)
Sandro MabeI
laire Rezende
2 vagas

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

Bloco (PT, POT, PCdoB)

Agnelo Queiroz (PCdoB) Aldo Rebelo (PCdoB)
Chico Vigilante (PT) carlos santana (PT)
Jair MeneguelH (PT) Renan Kurtz (PDT)
José Pimentel (PT) WaJdomiro Fioravante (PT)
Maria Laura (PT) 1 vaga

PP8

Bloco (PTI PDTI PCdoB)

carlos santana (PT) Arlindo Chinaglia (PT)
Chi,co da Princesa (PTB) Dércio Knop (PDT)
Giovanni Queiroz (PDT) Geraldo Pestana (PT)
João Coser (PT) José Augusto (PT)
Undberg Farias (PCdoB) José Mauricio (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)
Vak:Ienoi Guedes
1 vaga

Arnaldo Madeira
Domingos Leonelli

FeuRosa
Tuga Angerami

1 vaga

Ali Magalhães
AmaIdo Faria de Sá
Benedito Guimarães

Leônidas Cristino
Marcus Vicente
Mário Negrornonte
Nárcio Rodrigues
Paulo Feijó
PedroHenry
Roberto Rocha
Vlttorio MedioU

PSOB

Amon Bezerra
Basmo Villan;

candinho Mattos
Emerson Olavo Pires

Flávio Palmier da Veiga
Niclas Ribeiro
OIavio Rocha

Oswaldo SoIer

PPB

Osvaldo B101chi

PTB

PSB

Sérgio Arouca (PPS)

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

Alceste Almeida
Fausto Martello

Jorge Wilson
Neif Jabur

Nilton Baiano
Osmar Leitão

1 vaga Fernando Lyra PTB

Secretário (a) Tallta Veda de Almeida
Local Plenário sala 11, terças-feiras, quartas-feiras, e quintas-fie
ras - 10 horas
Telefone: 318-6987169901700417007

Duiiio Pisaneschl
Philemon Rodrigues

Gonzaga Patriota

PSB

Fernando Gonçalves
Leopoldo Bessone

Vicente André Gomes



Presidente: Sandro MabeI (PMDB)
1" VIC8-Presldente: José A1demir (PMDB)
2l' VIC8-Presidente: Nelson Otoch (PSDB)
3" VIC8-Presldente:
Relator: Ricardo 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 SlIva
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
N1I 2-A, DE 1995, QUE MDÁ NOV!' REDAÇÃO

AO ARTIGO 62 DA CONSTITUIÇAO FEDERALM
(EMISSÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA)

Proposlçlo: PEC-2J95

Presidente: saulo Queiroz (PFL)
1" Vice-Presidente: Jairo Carneiro (PFL)
3" Vice-Presidente: Adylson Motta (PPB)
Relator: AJoysio Nunes Ferreira (PMDB)

Tltul.....

Bloco (PFUPTB)

ÁtlIaLins
Jairo carneiro
Paulo Heslander
saulo Queiroz

NDB

AJoysio Nunes Ferreira
José Luiz C1erot
Pedro Novais

PPB

Adylson Motta
Márcio Reinaldo Moreira .
Prisco Viana

PSDB

AntOnio carlos Pannunzio
Arthur Virgnio

PT

Hélio Bicudo
Milton Temer

PDT
Coriolano Sales

Bloco (PLJPSDlPSC)

Eujácio Simões

Proposlçlo: PEc-9J95 Autor: Ricardo Herácllo
e outros

Bloco (PSBIPMN)

1 vaga Alexandre cardoso

Secretária: Maria Helena Coutinho deOlivelra
Local: Serv. Com. Esp. - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-687417067

Bloco (PSBlPMN)

1 vaga Ushitaro Kamia (PPB)

Secretária: Angeia Mancuso
Local: servo Com. Especiais - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7063/7066



Bloco (PMDBJPSD/PSLJPSC)

Henrique Eduardo Alves
2 vagas

Bloco (PFLlPTB)

Presidente: Mendonça Filho (PFL)
12 Vice-Presidente: saulo Queiroz (PFL)
22 VICe-Presidente: Eurico Miranda (PPB)
32 Vice-Presidente: Paulo Feijó (PSDB)
Relator: Roberto Valadão (PMDB)

Titulares

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR A PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 17195, QUE

"ALTERA PARÁGRAFOS PRIMEIRO E
SEGUNDO DO ART. 45 DA CON~TITUIÇÃO
FEDERAL" (FIXANDO EM NO MINIMO 5 E

NO MÁXIMO 47 O NÚMERO DE DEPUTADOS
EM CADA UNIDADE DA FEDERAÇÃO)

Proposição: PEe-17195 Autor: Antonio Joaquim

Presidente: Paulo Gouvêa (PFL)
22 Vice-Presidente: Cunha Lima (PPB)
32 Vice-Presidente: Francisco Silva (PPB)
Relator: Felipe Mendes (PPB)

Titulares Suplentes

Mendonça Filho
Rodrigues Palma
Saulo Queiroz
Wilson Cunha

João Almeida
Roberto Valadão
Teté Bezerra

Suplentes

Corauci Sobrinho
Eliseu Resende

Fátima Pelaes (PSOB)
1 vaga

Bloco (PPBlPL)

Costa Ferreira
Lael Varella

Ivan Valente
1 vaga

Alzira Ewerton
carlos Aírton
José Egydio

Suplentes

Coriolano Sales

Adroaldo Streck
Firmo de Castro

1 vaga

PT

PDT

PSDB

Bloco (PFLIPTB)

Matheus Schmidt

Fernando Ferro
Sandra Starting

Affonso camargo
Chico da Princesa

Koyu lha
Nelson Marchezan
Paulo Feij6
1 vaga

PSB
1 vaga Gervásio Oliveira

Secretário: José Maria Aguiar de castro
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li, sala 169-B
Telefones: 318-7061 e 318-7065

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 4O, DE 1995, QUE "ALTERA A REDAÇÃO

DO PARÁGRAFO SEGUNDO DO ARTIGO 230
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL, A FIM DE
REDUZIR LIMITE DE IDADE DOS IDOSOS

PARA EFEITO DE GRATUIDADE DOS
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS E
DOS SERViÇOS DE DIVERSÃO PÚBLICA"

Proposição: PEc-4OI95 Autor: Marqulnho Chedid

Presidente: Mário Martins (PMOB)
12 Vice-Presidente: Alberto Silva (PMOB)
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: LeOnidas Cristino (PSOB)
Relator:

Titulares

Eujácio Simões
Eurico Miranda
Ibrahim Abi-Ackel

Bloco (PSBlPMN)

1 vaga Nilson Gibson

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

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Nl! 22 DE 1995, ELIMINANDO O SEGUNDO

TURNO DAS ELEiÇÕES PARA OS EXECUTIVOS
ESTADUAIS, DISTRITAL E MUNICIPAIS

Proposição: PEC·22195 Autor: José Janene

PFUPTB

Cartos Melles Aroldo Cedraz
Hilário Coimbra José Coimbra
Osmir Lima José Mendonça Bezerra
Paulo Gouvêa Roberto Fontes

PMDB

Antônio Brasil cartos Apolinário
Olavo Calheiros cartos Nelson
1 vaga Genésio Bernardino

PPB

Benedito Guimarães Carlos Aírton
Felipe Mendes Pedro Valadares (PSB)
Francisco Silva 1 vaga

PSDB

Cunha Lima (PPB) Adroaldo Streck
Roberto Brant Alexandre Santos

PT

João Paulo Cartos Santana
1 vaga 1 vaga

PDT

Aírton Dipp ÊnioBacci

Bloco (PUPSDJPSC)

Francisco Horta Eujácio Simões



Paulo Bornhausen
1 vaga

Alberto Silva
Mário Martins
1 vaga

Luciano Pizzatto
Philemon Rodrigues

Bloco (PMDBlPSD/PSLIPSC)

Jorge Wilson (PPB)
Remi Trinta

tvaga

Rommel Feijó

João Fassarella
João Paulo

PT

PDT

1 vaga

2 vagas

Bloco (PPBlPl-) Matheus Schmidt Coriolano Sales

1 vaga

PSB

Gonzaga Patriota

Secretária: Maria Helena Coutinho de Oliveira
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11 - Sala 169-B
Telefones: 318-70671706617052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PRO
POSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 46,

DE 1991, QUE "INTRODUZ MODIFICAÇÕES NA
ESTRUTURA POLICIAL"

Davi Alves Silva
Ushitaro Kamia

1 vaga

Alcides Modesto
João Paulo

Arnaldo Madeira
José Chaves (PMDB)

Vittorio Medioli

PDT

PT

PSDB

Nilton Baiano
2 vagas

Carlos Santana
João Coser

Antônio Carlos Pannunzio
Leônidas Cristino
Mário Negromonte .

Aloysio Nunes Ferreira
Pinheiro Landim

4 vagas

PMDB

Abelardo Lupion
Aldir Cabral
Augusto Viveiros
Carlos Magno
José Carlos Coutinho
José Rezende (PPB)
Lael Varella

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

Proposição: PEC~1 Autor: Hélio Bicudo

Presidente: Augusto Viveiros (PFL)
12 Vice-Presidente: José Rezende (PPB)
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Fausto Martello (PPB)
Relator: Hélio Rosas (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Davi Alves Silva (PPB)
José Borba
José Rocha
Maluly Netto

Murilo Pinheiro
Paulo Heslander

1 vaga

Suplentes

Vicente André GomesSerafim Venzon

PSB

Raquel Capiberibe 1 vaga

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

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 43-A, DE 1995, QUE DÁ NOYA REDAÇÃO
AO ART. 14 DA CONSTITUIÇAO FEDERAL.

(ALISTAMENTO ELEITORAL)

Proposição: PEC-43195 Autora: Rita Camata e outros

Presidente: Marcelo Teixeira (PMDB)
12 Vice-Presidente: Wagner Rossi (PMDB)
22 Vice-Presidente: Rommel Feijó (PSDB)
32 Vice-Presidente: Roberto Fontes (PFL)
Relator: Roberto Fontes (PFL)

Titulares

Duílio Pisaneschi
Raul Belém
Roberto Fontes
Wilson Cunha

João Almeida
Marcelo Teixeira
Wagner Rossi

Bloco (PFLlPTB)

José Santana de Vasconcellos
Paulo Gouvea

Paulo Lima
Rodrigues Palma

Bloco (PMDBlPSDIPSL)

Confúcio Moura
2 vagas

Bloco (PPBlPL)

Fausto Martello
Jair Bolsonaro
Laprovita Vieira
Val.domiro Meger (PFL)
Welson Gasparini (PSDB)

Adelson Ribeiro
Feu Rosa
2 vagas

PPB
Alcione Athayde

Jarbas Lima
Rogério Silva (PFL)

2 vagas

PSDB

Herculano Anghinetti (PPB)
Mário Negrómonte

Nélson Otoch
Sebastião Madeira

Felipe Mendes
Gerson Peres
Luiz Buaiz·

Benedito Guimarães
Osvaldo Reis

1 vâga

PSDB

Hélio Bicudo
Nilmãrio Miranda
1 vaga

PT

Marta Suplicy
Milton Mendes

1 vaga

Aécio Neves
Nelson Marchezan

FlávioAms
Paulo Mourão Eurípedes Miranda

PDT

Magno Bacelar (PFL)



Ricardo Gomyde Lindberg Farias

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

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PRO
POSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 57,
DE 1995, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO ARTI
GO 14, PARÁGRAFOS PRIMEIRO E SEGUNDO,

E ACRESCENTA INCISO"
(VOTO FACULTATIVO)

Proposição: PEc-57195 Autor: Emerson Olavo

Presidente: João Almeida (PMDB)
1Q Vice-Presidente: Orcino Gonçalves (PMDB)
22 Vice-Presidente: José de Abreu (PSDB)
32 Vice-Presidente: Benedito Guimarães (PPB)
Relator: Benedito de Lira (PFL)

Bloco (PSBlPMN)

Adelson Salvador (PMDB)

PCdoB

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11, sala 169-B
Telefones: 318-706317555

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2
81-A, DE 1995, QUE "CRIA O IMPOSTO SOBRE
DISTRIBUiÇÃO DE COMBUSTíVEIS LíQUIDOS
E GASOSOS, DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO, E

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Proposição: PEc-81195 Autor: Marcelo Teixeira
Presidente: José Carlos Coutinho (PFL)
12 Vice-Presidente: João Maia (PFL)
22 Vice-Presidente: Mario Negrornonte (PSDB)
32 Vice-Presidente:
Relator: Roberto Paulino (PMOB)

Wilson Braga (PSDB)

Bloco (PUPSDIPSC)

De Velasco

Gonzaga Patriota

Titulares

Bloco (PFLlPTB)

Antônio Joaquim Araújo
Aracely de Paula
Benedito de Lira
1 vaga

PMOB

Silvio Abreu

José Egydio

Suplentes

Júlio César
Mendonça Filho
Roberto Fontes

1 vaga

TItulares

Aracely de Paula
Chico da Princesa
Duílio Pisaneschi
Eliseu Resende
João Maia
Jonival Lucas
José Carlos Coutinho

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

Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Betinho Rosado
José carlos Aleluia

Lima Netto
Murilo Pinheiro

Wemer Wanderer
2 vagas

PMOB

Henrique Eduardo Alves
Pedro lrujo

4 vagas

PPB

Emerson Olavo Pires
João Almeida
Orcino Gonçalves

Alzira Ewerton (PSDB)
Benedito Guimarães
Gerson Peres

José de Abreu
Vicente Arruda

João Fassarella
Sandra Starling

Matheus Schmidt

PPB

PSOB

PT

POT

Candinho Mattos (PSDB)
Darcísio Perondi

1 vaga

3 vagas

Celso Russomanno
1 vaga

João Paulo
1 vaga

Coriolano Sales

BasílioVillani
SalatieJ Carvalho
3 vagas

Antônio Feijão
Leônidas Cristino
Mário Negromonte
Paulo Feij6
1 vaga

Carlos Santana
Femando Ferro
Luiz Mainardi

João Pizzolatti
João Ribeiro

Roberto Campos
2 vagas

PSOB

Cunha Lima (PPB)
Marconi Perillo

2 vagas

PT

João Coser
Luciano Zica

Teima de Souza

POT

Eujácio Simões

1 vaga

Bloco (PUPSOIPSC)

Expedido Júnior (PPB)

Bloco (PSBlPMN)

Gervásio Oliveira

José Maurício
1 vaga

Francisco Horta

Airton Dipp
Femando Lopes

PL
Eujácio Simões



Suplentes

Nan SOuZá
Roberto PaUlino

1 vaga

Hilário Coimbra
Magno Bacelar

Raimundo Santoe
Zila Bezerra

Bloco (PMOBIPSIWSL)

Bloco (PPBlPL)

Bloco (PFLJPTB)

Adelson Salvador
Bosco França (PMN)
Gilvan Freire

Cláudio Cajado
Francisco Rodrigues
VaIdomiro Meger
1 vaga

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMEND~ À CONSTITUIÇÃO"
89-A, DE 1995, QUE "DA NOVA REDAÇAq AO

INCISO IV DO ART. 29 DA CONSMUIÇAO
FEDERALli (NÚMERO DE VEREADORES)

Proposição: PEC-89195 Autor: NleI•• RIbeiro

Presidente: Adelson Salvador (PMDB)
111 Vice-Presidente: Bosco França (PMN)
211 Vice-Presidente: Cunha Uma (PPB)
311 Vice-Presidente: Zulaiê Cobra (PSDB)
Relator:

Titulares

Suplentes

Ricardo Heráclio

PSB

Pedro Valadares

PCdoB

Haroldo Lima Socorro Gomes

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 Ni 84, DE 1991, QUE
"ACRESCENTA INCISO AO ARTIGO

42 DO ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS"
(IRRIGAÇÃO DA ILHA DE MARAJÓ)

Proposição: PEc-84JI)1 Autor: Nlel..Ribeiro

Presidente: CàrlosA1~
111 VICe-Presidente:
211 Vice-Presidente: Anivaldo Vale (PPB)
311 VICe-Presidente:
Relatora: Elcione Barbalho

TItUlares

BlOCO (PFUPTB)

Carlos Alberto (PSDB)
Eliseu Moura
Hilário Coimbra
Osmir Uma

PMDB
Elcione BarbaJho
OIávio Rocha (PSDB)
1 vaga

PP8

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

PSOB

PT

Benedito Guimaries
Felipe~

1 vaga

Fátima Pe1ae8
0IávI0.Rocha

SaIomio cruz

Milton MendtMl
1 vaga

Anivaldo Vale
Benedito Guimarães
Raimundo Santos (PFL)

Edsor'I Queiroz
Gerson Peres

1 vaga 1 vaga

POT

Luiz OUfio

Bloco (PSBJPMN)

Adelson Salvador (PMDB) 1 vaga

Bloco (PUPSDIPSC)

Francisco Rodrigues (PPB) Ronivon santiago (PFL)

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
local: Serv. Com. Especiais-AneXO li, Sala 169-B
Telefones: 318-706317555

Presidente: Wagner Rossi (PMDB)
111 VICe-Presidente: Roberto VaIadão (PMDB)
211 Vice-Presidente:
311 Vice-Presidente: Jarbas lima (PPB)
Rélator: Jairo Carneiro (PFL)

PSB

Alexandre Cardoso 1 vaga

Secretário: S/Mo Sousa da Silva
local: Serv. Com. Esp. - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706517052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À PRO
POSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nl96,

DE 1992, QUE "INTRODUZ MODIFICAÇÕES NA
ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO"

AntOnio Feijão
Arthur Virgnio

Paulo Rocha
1 vaga

WoIney Queiroz

PSOB

PT

PDT

AéOONeves
1 vaga

Adão Pretto
Alcides Modesto

Wilson Braga

Proposição: PEc-i6192 Autor: ItiIlo Bicudo
eoutroa .



Djalma de Almeida César
Hélio Rosas

Luiz Fernando (PSDB)
Marcos lima

Mário Martins
Nair Xavier Lobo

Presidente: Luiz Moreira (PFL)
11! Vice-Presidente: Femando GonçaJves (PTB)
22 Vice-Presidente: Adylson Motta (PPB)
31! Vice·Presidente: Jovair Arantes (PSDB)
Relator: Paulo Ritzel (PMDB)

Titulares Suplentes

Bioco (PFLJPTB)

Confúcio Moura
I~andro Cunha Lima'

1 vaga

AntOnio Ueno
Mauro Fecury

Philemon Rodrigues
Ronivon Santiago

Bloco (PMDBlPSDJPSIJPSC)

Aníbal Gomes
De Velasco
Paulo Ritzel

Fernando Gonçalves
Jair Soares
Luiz Moreira
Roland Lavigne

Suplentes

Antônio dos Santos
Átilalins'

Benedito de lira
João Iensen (PPB)

Leur Lomanto
Paes Landim

Philemon Rodrigues

PMDB,

Tltu18res

Bloco (PFLJPTB)

Alvaro Gàudêi'tclo Neto
Cláudio cajado
Corauei Sobrinho
Jairo Cámeiro
Maurício,Najar
PaésLandim
Vicente C8scione

AryKára
GHvan Freire
José Luiz Clerot
José Thomaz Nono (PSDB)
Roberto Valadão
Wagner ROSSi

PPB Bloco (PPBlPL)

AntOnio Feijão
Arnon Bezerra
OIávio Rocha

José Egydio
Nilton Baiano

Robério Araújo

Carlos Cardinal

Átila Uns
Hilário Coimbra

Eduardo Jorgé
Humberto Costa

Gonzaga Patriota

POT

PSB

PT

PSDB

ArIindoChinaglia
Waldomiro Fioravante

Aylson Motta
A1ceste Almeida
Jofran Frejat

Nilson Gibson

ceci Cunha
Jovair Aràntes
NiciaS Ribeiro

Secretária: Aníi Clara Serejo
Local: Sel;\'o Çom. Especiais - Anexo li, Sala 169-6

, Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Ni 133, DE 1992, QUE liACRESCENTA

PARÁGRAFO AO ARTIGO 231 DA
'. .CONSTITUiÇÃO FEDERAL" ,

(DEMARCAÇÃO DAS TERRAS INDrGENAS)
Proposição: PEC-133192 Autor: Nlc18s Ribeiro

Presidente: Antônio Brasil (PMDB)
11! Vice-Presidente: Jair BoIsonaro (PPB)
21! Vice-Presidente: Roberto Araújo (PPB)
31! Vice-Presidente:
Relator: Salomão Cruz (PSDB)

TItulares Suplentes

Bloc~ (PFLIPTB)
A1ceste Almeida (PPB)
Salomão Cruz (PSDB)

Miguel Rossetto '
Nedson Mich8leti Renan Ku~

Pedro Wilson

Haroldo lima

Coriolano Sales
Matheus Schmidt

A1zira Ewerton (PSDB)
Ricardo Izar

Roberto Balestra
2 vagas

Danilo de CaStro
Eduardo Mascarenhas

Paulo Feij6
Wilson Braga

PT

POT

PSDB

PCdoB

De Velasco

\.~ I -'

Aldo Arantes

~nio BacCi
Silvio Abreu

August6 Farias
Edaor Queiroz
Ibrahim Abi-Ackel
Jarbas Uma
Prisco Viana

Nelson 0t0Ch
Renato JOhnsson '
Vicente Muda
Zulaiê Cobra

Bloco (PUPSDJPSC)

Francisco Rodrigues (PPB)

Bloco (PSBIPMN)

NilSon Gibson Gonzaga Patriota

Secretária: Marlene NaSSif
Local: Seív:Com. ESpeciais - Anexo 11; Sala 169-8
T~:a18-1067(7066

, .i. • CO'MISSÃO ES'.PECIAL

DEStiNADA A PROFERIR PARECER À
PROPbsTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

Nt 128; DE 1995, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO À
ALrNEA "C" DO INC~SO XVI DO ARTIGO 37 DA

" CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
'(ACUMULAÇÃO DE CARGOS - ODONTÓLOGO)
Pr~9io: PEC-128J95 Autor: Nlclas Ribeiro

José Genôíno ,,"
Marcelo Dada,

"Milton Meneies



Vic Pires Franco João Ribeiro (PPB) Ivandro Cunha Lima
1 vaga Murilo Pinheiro José Luiz Clerot

PMDB
Luiz Fernando (PSDB)
1 vaga

Antônio Brasil Luiz Fernando (PSDB)
Confúcio Moura Olávio Rocha (PSDB)
João Thomé Mestrinho 1 vaga Costa Ferreira (PFL)

Dolores Nunes
PPB Gerson Peres

Carlos Airton Benedito Gllimarães 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 (PPB)

Tuga Angerami Sebastião Madeira Vicente Arruda
1 vaga

Jorge Wilson (PPB)
José Priante

Nicias Ribeiro (PSDB)
Wagner Rossi

PPB

Adylson Motta
Mário de Oliveira
Roberto Balestra

Talvane Albuquerque (PFL)
Welson Gasparini (PSDB)

PSDB

Ezídio Pinheiro
João Leão

Saulo Queiroz (PFL)
1 vaga

PT PT
GilneyViana
1 vaga

PDT

Ivan Valente
Marta Suplicy

Hélio Bicudo
Marcelo Déda
1 vaga

Fernando Ferro
José Machado

Pedro Wilson

Haroldo Lima

Magno Bacelar (PFL)
Renan Kurtz

PDT

Aldo Arantes

Bloco (PUPSDIPSC)

Francisco Rodrigues (PPB) De Velasco

Bloco (PSBlPMN)
1 vaga Adelson Salvador (PMDB)

PedoB

Cidinha Campos
Silvio Abreu

Giovanni Queiroz

Elton Rohnelt

.Bloco (PUPSDIPSC)

Expedito Júnior (PPB)

Bloco (PSBlPMN)

Raquel Capiberibe Gervásio Oliveira

Secretária: Edla Calheiros
Local: Serv. Especiais - Anexo 11 - Sala 169-B
Telefones: 318-7062617067

1 vaga

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
NS! 155, DE 1993, QUE "ALTERA A

REDAÇÃO DO PARÁGR~FO 1e DO
ARTIGO 53 DA CONSTITUIÇAO FEDERAL"

(IMUNIDADE PARLAMENTAR)
Proposição: PEe-155193 Autora: Cldinha Campos

Presidente: Vicente Cascione (PTB)
12 Vice-Presidente: Aloysio Nunes Ferreira (PMDB)
22 Vice-Presidente: Vicente Arruda (PSDB)
32 Vice-Presidente: Prisco Viana (PPB)
Relator: Ibrahim Abi-Ackel (PPB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)
Presidente: Roberto Jefferson (PTB)
12 Vice-Presidente: Ursicino Queiroz (PFL)
22 Vice-Presidente:
Relator: Darcísio Perondi (PMDB)

TitUlares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Secretária: Ângela Mancuso
Local: Serv. Com. Especiais - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
NS! 169, DE 1993, QUE "ALTERA O INCISO IV

. DO ARTIGO 167 E O ARTIGO 198 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL, E PREVÊ

REÇURSOS ORÇAMENTÁ~IOS EM NíVEL DA
UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS PARA MANU
TENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE S~ÚDE, COM
O FINANCIAMENTO DAS REDES PUBLICAS FI-

LANTRÓPICAS E CONVENIADAS"

Adauto Pereira
Antônio Geraldo
JairoAzi
Vicente Cascione
Wilson Cunha
2 vagas

Aloysio Nunes Ferreira
Gilvan Freire

PMDB

Aroldo Gedraz
Jaime Fernandes

Luiz Braga
Philemon Rodrigues

Salomão Cruz (PSDB)
Ursicino Queiroz

1 vaga

Edinho Araújo
João Natal

Proposição: PEe-169193

Ayres da Cunha
Carlos Magno
Femando Gonçalves
Jair Soares

Autores: Eduardo Jorge
e Waldir Pires

Claudio Chaves
Duilio Pisaneschi

Fátima Pelaes (PSDB)
Jaime Martins



Proposição: PEC-169195 Autor: Fernando Gomes

Presidente: Darcísio Perondi (PMDB)
12 Vice-Presidente: José Luiz Clerot (PMD8)
22 Vice-Presidente: José Teles (PPB)
32 Vice-Presidente: Antonio Carlos Pannunzio (PSDB)
Relator: João Maia (PFL)

PDT

Serafim Venzon Giovanni Queiroz
Vicente André Gomes Wilson Braga

Bloco (PUPSD/PSC)

Luiz Buaiz Pedro Canedo

Bloco (PSBlPMN)

Alexandre Cardoso 1 vaga

PCdeB

Agnelo Queiroz Jandira Feghali

Secretária: Marlene Nassif
Local: Servo Com. Especiais, Anexo li, Sala 169-8
Telefones: 318-706717066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N!! 169-A, DE 1995, QUE "DISPÕE SOBRE A

REMUNERAÇÃO DE VEREADORES E
PREFEITOS MUNICIPAIS"

Bloco (PMDBlPSD/PSL/PSC)

Darcísio Perondi Orcino Gonçalves
José Luiz Clerot Paulo Ritzel
Nestor Duarte Roberto Rocha (PSDB)

Bloco (PPBlPL)

José Teles Valdomiro Meger
2 vagas 2 vagas

PSD8

Antônio Carlos Pannunzio Arthur Virgílio
2 vagas Celso Russomanno

1 vaga

PT

Luiz Mainardi José Machado
Paulo Bernardo Tilden Santiago

PDT

José Maurício Matheus Schmidt

Rubem Medina
1 vaga

Suplentes

Jaime Fernandes
João Carlos Bacelar

José Carlos Vieira
José Mendonça Bezerra

Mauro Fecury
Rodrigues Palma

1 vaga

PMD8

João Maia
1 vaga

Bloco (PFUPTB)

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

PSB

Nilson Gibson Bosco França (PMN)

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Com. Especiais - Anexo 11, Sala 169-B
Telefone: 318-706317055

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO N2 173 DE 1995, QUE
MODIFICA O CAPíTULO DA ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA, ACRESCENTA NORMAS ÀS
DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS GERAIS
E ESTABELECE NORMAS DE TRANSiÇÃO

Proposiçáo: PEe-173195 Autor: Poder Executivo

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

Titulares

Aníbal Gomes
Elcione Barbalho

Rita Camata
3 vagas

Arlindo Chinaglia
Marta Suplicy

1 vaga

José Coimbra
•Luiz Moreira
Maluly Netto

B.Sá
Pimentel Gomes

Robério Araújo (PPB)
Sebastião Madeira

A1cione Athayde
Fausto Martello

Talvane Albuquerque (PFL)
2 vagas

PT

PPB

PSDB

PMDB

Armando Abílio
Confúcio Moura
Darcísio Perondi
José Pinotti
Saraiva Felipe
1 vaga

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

Ceci Cunha
Jovair Arantes
Osmãnio Pereira
1 vaga

Eduardo Jorge
Humberto Costa
José Augusto

JairoAzi
Roberto Jefferson
Ursicino Queiroz

Titulares

Célia Mendes
Costa Ferreira

810co (PFUPTB)

Suplentes

Antônio Geraldo
João Mellão Neto

Aloysio Nunes Ferreira
Elcione Barbalho
Geddel Vieira Uma
Henrique Eduardo Alves
Moreira Franco

Carlos Nelson
Eliseu Padilha

Nan Souza (PSL)
Pinheiro Landim

Sandro Mabel



Proposição: PEC-0175J95 Autor: Poder executivo

Presidente: Jurandyr Paixão (PMDB)
12 Vice-Presidente:
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: João Pizzolatti (PFL)
Relator: Mussa Demes (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

PCdoB

Agnelo Queiroz Aldo Arantes

Secretária: Rejane S. Marques
Local: Servo Com. Esp. -Anexo 11, Salas 169-B
Telefone: 318-687417067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PRO
POSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2175,

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 BoIsonaro Márcio Reinaldo Moreira
Roberto Campos Mário Cavallazzi
VadãoGomes Prisco Viana

PSOB

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

POT

Euripedes Miranda Fernando Zuppo
Matheus SChimidt Snvio Abreu

Suplentes

1 vaga

Sérgio Miranda

Eujácio Simões

Felipe Mendes
Fetter Júnior
Flávio Derzi

VadãoGomes
1 vaga

José Machado
Paulo Bernardo

1 vaga

Fernando Lopes
Fernando Zuppo

Hélio Rosas
Lídia Quinan

Marcelo Teixeira
Rubens Cosac

Fernando Torres
Silvio Torres

Veda Crusius
1 vaga

Elton Rohnelt
Jonival Lucas

José Mendonça Bezerra
1 vaga

Bloco (PFLJPTB)

Osmir Lima
Paes Landim
Paulo Heslander
1 vaga

Proposição: PEC-188194 Autor: zaire Rezende

Presidente: Ary Kara (PMDB)
12 Vice-Presidente: Roberto Valadão (PMDB)
22 Vice-Presidente: Tuga Angerami (PSDB)
32 Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
Relator:

Titulares

Haroldo Lima

Secretária: Marlene Nassif
Local: Servo Com. Especiais- Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-7067n066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À .
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N21~A,DE1~,QUE"ACRESCENTA

PARÁGRAFOS 62 E 72 AO ARTIGO 82 DO
ATO DAS DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS

TRANSITÓRIAS, DISPONDO SOBRE
ANISTIA QUANTO ÀS PUNiÇÕES APLICADAS,

ATRAVÉS DE ATOS DE EXCEÇÃO,
A SERVIDORES MILITARES"

PCdoB

PPB

PT

Sérgio Guerra

PSOB

Bloco (PSBlPMN)

Bloco (PLJPSO/PSC)

Francisco Horta

Firmo de Castro
Luciano Castro
Luiz Carlos Hauly
Roberto Brant

Airton Dipp
Matheus SChmidt

Maria da Conceição Tavares
Vânia dos Santos
1 vaga

POT

Enivaldo Ribeiro
João Pizzotatti
Laprovita Vieira
Paudemey Avelino
Renato Johnsson

José Luiz Clerot
José Priante
Jurandyr Paixão
1 vaga

1 vaga

Nilson Gibson

Antônio Brasil
Edinho Bez

Betinho Rosado
Júlio César
Luiz Braga

Osmir Lima
Osório Adriano
Osvaldo Biolchi

1 vaga

PMOB

Bloco (PSBlPMN)

Bloco (PUPSDIPSC)

Alberto Goldman
Carlos Nelson

Benito Gama
Eliseu Resende
Félix Mendonça
Mussa Demes
Paulo Cordeiro
Paulo Lima
Rubem Medina

Alexandre Cardoso

Eujácio Simões



1 vaga Raquel Capiberibe

Secretário: Sílvio Sousa da Silva
Local: Serv. Com. Especiais, Anexo li, Salas 169-B
Te~fones:318-706117062

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PEC
N5! 338-A, DE 1996, QUE "DISPÕE SOBRE O

REGIME CONSTITUCIONAL DOS MILITARESH

(REGIME DOS MILITARES)

Proposição: PEc-338196 Autor: Poder Executivo
Presidente: Silas Brasileiro (PMDB)
12 Vice-Presidente: Hélio Rosas (PMDB)
2ll Vice-Presidente: Valdenor Guedes (PPB)
32 Vice-Presidente: Antônio Feijão (PSDB)
Relator: Werner Wanderer (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

PMOB

Ary Kara Rita Camata
Elcione Barbalho 2 vagas
Roberto Valadão

PPB

Augusto Nardes Anivaldo Vale
Jair BoIsonaro Arnaldo Faria de Sá
1 vaga Renato Johnsson

PSOB

Tuga Angerami Feu Rosa
1 vaga Roberto Brant

PT

GilneyViana Inácio Arruda (PCdoB)
José Pimentel Pedro Wilson

POT

Eurípedes Miranda Silvio Abreu

Bloco (PUPSOIPSC)

Eujácio Simões Expedito Junior (PPB)

Bloco (PSBJPMN)

Bloco (PMDBJPSOIPSL)

Suplentes

Claudio Cajado
Claudio Chaves

Costa Ferreira
Osvaldo Coelho
Paulo Cordeiro

Ronivon Santiago
1 vaga

Eliseu Padilha
Marquinho Chedid

4 vagas

José Coimbra
Mauricio Najar
Osvaldo Biolchi
Paes Landim
Paulo Bornhausen
Paulo Lima
Talvane Albuquerque

Bloco (PMOBIPSOIPSL)

Emerson Olavo Pires
José Luiz Clerot
Maria Elvira
Marisa Serrano
Mauricio Requião
Zé Gomes da Rocha

Bloco (PFUPTB)

Secretária: Maria Auxiliadora
Local: Servo Com. Especiais - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-7056/7052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PEC N5! 37D-A,

DE 1996, QUE "MODIFICA O ARTIGO 207
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

(AUTONOMIA DAS UNIVERSIDADES)

Proposição: PEc-370196 Autor: Poder Executivo

Presidente: Marisa Serrano (PMDB)
12 Vice-Presidente: Emerson Olavo Pires (PMDB)
2ll Vice-Presidente: José Linhares (PPB)
32 Vice-Presidente: Feu Rosa (PSDB)
Relator: Paulo Bornhausen (PFL)

Titulares

Jair BoIsonaro Hugo Biehl
Jorge Wilson Jorge Tadeu Mudalen
Osmar Leitão José Rezende
Valdenor Guedes Pedro Corrêa
1 vaga 1 vaga

PSOB

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

POT

Silvio Abreu 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 (PPBIPL)

Abelardo Lupion
Maria Valadão
Osório Adriano
Paes Landim
Sérgio Barcellos
Vicente Cascione
Werner Wanderer

Antônio do Valle
Ary Kara
Hélio Rosas
Orcino Gonçalves
Silas Brasileiro
Simara Ellery

Francisco Rodrigues



Undberg Farias Ricardo Gomyde

Secretária: Ana Clara Serejo
Local: Serv. Com. Especiais, Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PEC N2
407196, QUE ALTERA A REDAÇÃO DO ARTIGO

100 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL
(PRECATÓRIOS)

Proposição: PEC-407/96 Autor: Luciano Castro

Presidente: Abelardo Lupion (PFL)
12 Vice-Presidente: José Rocha (PFL)
32 Vice-Presidente: Flávio Derzi (PPB)
32 Vice-Presidente: Zulaiê Cobra (PSDB)
Relator: José Luiz Clerot (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Suplentes

Betinho Rosado
Cláudio Cajado

Luiz Braga
1 vaga

Marcelo Teixeira
Pinheiro Landim

1 vaga

PMOB

Bloco (PFLlPTB)

PSOB

Luciano Castro Danilo de Castro
Luiz Piauhylino José Thomaz Nonõ
Zulaiê Cobra Vicente Arruda

PT

Marcelo Dada Chico Vigilante
Milton Mendes 1 vaga

POT

Femando Ribas Carli Silvio Abreu

PSB

João Colaço Gervasio Oliveira

PPB

Enivaldo Ribeiro José Unhares
Felipe Mendes Marconi Perillo (PSDB)
Sérgio Naya Moacyr Andrade

PSOB

Amon Bezerra Ceci Cunha
João Leão Mário Negromonte

PT

Ivan Valente Alcides Modesto
1 vaga José Pimentel

POT

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

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A ESTUDAR OS PROJETOS
PÚBLICOS FEDERAIS DE IRRIGAÇÃO E

RECURSOS HíDRICOS E APRESENTAR PRO
POSTAS AO ORÇAMENTO DA UNIÃO,

NO SENTIDO DE VIABILIZAR A
EXECUÇÃO DOS MESMOS

Presidente: José Rocha (PFL)
1Q Vice-Presidente: Júlio César (PFL)
22 Vice-Presidente: João Leão (PSDB)
32 Vice-Presidente:
Relator: Nicias Ribeiro (PSDB)

Titulares

José Rocha
Júlio César
Roberto Pessoa
1 vaga

Nicias Ribeiro (PSDB)
2 vagas

Luiz Buaiz
5 vagas

1 vaga

Sérgio Carneiro

Esther Grossi
Miguel Rossetto
Walter Pinheiro

Alexandre Santos
FlávioAms

Osmânio Pereira
Vicente Arruda

Welson Gasparini

PT

PSB

POT

PSOB

PCdoB

Bloco (PPBIPL)

Jair Soares
Luciano Pizzatto

Nelson Marquezelli
Raimundo Colombo

Bloco (PMOB/PSOIPSL.JPSC)

Femando Diniz
Pinheiro Landim

Roberto Valadão

Ablardo Lupion
Carlos Melles
José Rocha
Paulo Cordeiro

Eliseu Padilha
José Luiz Clerot
Max Rosenmann

Severiano Alves

Gervasio Oliveira

Feu Rosa
Marconi Perillo
Nelson Marchezan
Octavio Elísio
Roberto Santos

Ivan Valente
Pedro Wilson
Valdeci Oliveira

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

Bloco (PPBIPL)

Flávio Derzi
João Ribeiro
Nelson Meurer

Luiz Durão
BasílioVillani

Francisco Rodrigues I
Roberto Campos Eujácio Simões

Bloco (PLlPSOIPSC)

1 vaga

Elton Rohnelt



Bloco (PSBIPMN)

Suplentes

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E DAR PARECER
SOBRE OS PROJETOS DE LEI N2 821/95 DO

SR. DEPUTADO RENATO JOHNSSON,
QUE "REGULAMENTA A EMENDA

CONSTITUCIONAL N2 8195, E INSTITUI A
POL~TICA DE EXPLORAÇÃO DOS S~RVIÇOS

PUBLlCOS DE TELECOMUNICAÇOES",
N2 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

Titulares

Proposição: PL 821195 Autor: Renato Johnsson
Presidente: Paulo Bomhausen (PFL)
19 Vice-Presidente: Ibrahim Abi-Ackel (PPB)
29 Vice-Presidente: Salvador Zimbaldi (PSDB)
39 Vice-Presidente: Paulo Cordeiro (PTB)
Relator: Alberto Goldman (PMDS)

Bosco França

Suplentes

Álvaro Gaudêncio Neto
Carlos Magno

Félix Mendonça
Júlio César

Benito Gama
Carlos .Alberto (PSDB)
Manoel Castro
1 vaga

Bloco (PFUPTB)

Presidente: Miro Teixeira (PDT)
19 Vice-Presidente: Sandro Mabel (PMDB)
29 Vice-Presidente: Miguel Rossetto (PT)
39 Vice-Presidente: Célia Mendes (PFL)
Relator: Carlos Alberto (PSDB»

Titulares

1 vaga

Secretária: Ana Clara Serejo
Local: Serv. Com. Esp. - Ane'IiJ li, Sala 169-B
Telefones: 318-755517063

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A ANALISAR A QUESTÃO
DO DESEMPREGO

PMOB Bloco (PFUPTB)

Bloco (PMDBIPSDIPSL)

Albérico Filho
Eliseu Padilha
Sandro Mabel

Célia Mendes (PFL)
Francisco Silva
José Rezende

José Aníbal
1 vaga

PPB

PSDB

3 vagas

Cleonâncio Fonseca
2 vagas

Antônio Balhmann
Roberto Brant

Arolde de Oliveira
Femando Gonçalves
José Carlos Aleluia
Luiz Moreira
Maluly Netto
Paulo Bomhausen
Paulo Cordeiro

Alberto Goldman
Edinho Araujo
Edson Adrino
Germano Rigotto
Pedro Irujo
Robson Tuma

Albérico Cordeiro
Antônio Joaquim Araújo

Aroldo Cedraz
José Mendonça Bezerra

Luciano Pizzatto
Marilu Guimarães

Philemon Rodrigues

Aloysio Nunes Ferreira
Colbert Martins

Emerson Olavo Pires
Henrique Eduardo Alves

Nan Souza
Ricardo Rique

PT
Bloco (PPBIPL)

Maria da Conceição Tavares
Miguel Rossetto

Miro Teixeira

PDT

Carlos Santana
Jair Meneguelli

Femando Zuppo

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

Arnaldo Faria de Sá
José Egydio

Júlio Redecker
Laprovita Vieira

Roberto Campos
2 vagas

Bloco (PUPSDIPSC)

Ronivon Santiago (PFL)

Bloco (PSBIPMN)

Gonzaga Patriota

Pedro Canedo

1 vaga

João Faustino
Luiz Piauhylino
Narcio Rodrigues
Nelson Marchezan
Salvador Zimbaldi

PSDB

PT

Arnaldo Madeira
Marconi Perillo

Pedro Henry
Renato Johnsson

1 vaga

Secretária: Maria do Amparo Bezerra da Silva
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-755517063

Jaques Wagner
Milton Temer
Walter Pinheiro

Arlindo Chinaglia
João Paulo

Miguel Rosselto



Airton Oipp

Sérgio Guerra

POT

PSB

Fernando Ribas Carli

Ricardo Heráclio

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER AO
SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO

DE LEI Nº 3.710193 QUE "INSTITUI
O CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO"

Albérico Cordeiro
Antônio dos santos

Arolde de Oliveira
João Carlos Bacelar

Luiz Braga
Maria Valadão
Osório Adriano

Bloco (PMOBIPSOIPSL)

Adelson Salvador Carlos Nelson
Ary Kara Fernando Gabeira (PV)
Barbosa Neto João Thomé Mestrint)o
Marcelo Teixeira Nair Xavier Lobo
Mário Martins Paulo Ritzel
Max Rosenmann Rubens Cosac

Bloco (PPBIPL)

Jarbas Lima Arnaldo Faria de Sá
João Ribeiro Cleonâncio Fonseca
Roberto Balestra Cunha Bueno
Salatiel Cárvalho Cunha Lima
Welinton Fagundes José Rezende
Wigberto Tartuce Pedro Canedo

PSDB

Antônio Feijão Ademir Lucas
Jovair Arantes Celso Russomanno
Leônidas Cristino João Leão
Mário Negromonte Paulo Feijó
Pedro Henry Simão Sessirn

PT

Arlindo Chinaglia Carlos Santana
GilneyViana Nilmário Miranda
Paulo Bernardo Pedro Wilson

POT

RenanKurtz Fernando Zuppo

PSB

Gonzaga Patriota Nilson Gibson

PCdoB

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

Proposição: PL-3.710193 Autor: Poder Executivo

Presidente: Paulo Gouvêa (PFL)
12 Vice-Presidente: Gonzaga Patriota (PSB)
22 Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: Pedro Henry (PSOB)
Relator: Ary Kara (PMOB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

José Genoíno
Marta Suplicy

Raquel Capiberibe

Arnaldo Faria de Sá
Herculano Anghinetti

Wagner Salustiano

Vicente André Gomes

Osmânio Pereira
Philemon Rodrigues (PTS)

1 vaga

PT

PSB

POT

PSOB

PCdoB

Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Fernando Gonçalves
Magno Bacelar

Ursicino Queiroz
1 vaga

Titulares

Fernando Lyra

Celso Russomanno
Salvador Zimbaldi
Tuga Angerami

Sérgio Carneiro

Jair Meneguelli
Nilrnário Miranda

Iberê Ferreira
Marilu Guimarães
Roberto Jefferson
Zila Bezerra

Bloco (PMOBIPSOIPSL)

Lindberg Farias (PCdoB) Fernando Gabeira (PV)
Maria Elvira Lídia Quinan
1 vaga 1 vaga

Bloco (PPBlPL)

Alzira Ewerton (PSOB)
Jorge Wilson
1 vaga

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

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI
Nº 1.151, DE 1995, QUE "DISCIPLINA A

UNIÃO CIVIL ENTRE PESSOAS DO MESMO
SEXO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Proposição: PL 1.151195 Autora: Marta Suplicy

Presidente: Maria Elvira (PMOB)
1º Vice-Presidente: Lindberg Farias (PCdoB)
2º Vice-Presidente: Jorge Wilson (PPB)
32 Vice-Presidente: Salvador Zimbaldi (PSOB)
Relator: Roberto Jefferson (PTB)

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

Sérgio Miranda Aldo Rebelo

Secretária: Edla Bispo
Local: Servo Com. Especiais, Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-706217061



COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI

N2 4.425194, DO SENADO FEDERAL; QUE
·PRO(BE 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"

Proposlçio: PlA.425194 Autor: senado Federal

Presidente: Euler Ribeiro (PFL)
111 Vice-Presidente: Talvane Albuquerque (PFL)
2l! Vice-Presidente: Zulaiê Cobra (PSDB)
3lI Vice-Presidente:
Relator: Pinheiro Landim (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLJPTB)

Bloco (PMDBlPSDlPSL)

João Colaço

Miguel Rossetto
Wald0rniro Fioravante

Fernando Diniz
Gilvan Freire

Oscar Goldoni

Adhemar de Barros Filho
Adylson Motta

Rairnundo Santos (PFL)

Benito Gama
Hugo Rodrigues da Cunha

Paulo Cordeiro
Roberto Pessoa

Herculano Anghinetti (PPB)
Nelson Otoch

PT

PPB

PSB

PSDB

PMDB

Milton Mendes
Sandra Starling

PDT

Eurfpedes Miranda Fernando Lopes

Bloco (PUPSDIPSC)

De Velasco Francisco Rodrigues (PPB)

PCdoB

Aldo Arantes Aldo Rebelo

Secretária: Rejane Marques
Local: Serv. de Com. Esp. - Anexo 11, S8Ja 169-B
Telefones: 318-687417067

Ibrahim Abi-Ackel
Jarbas Lima
Valdomiro Meger (PFL)

Danilo de Castro
Jovair Arantes

Sérgio Guerra

Dilso Sperafico
Jorge Tadeu Mudalen (PPB)
José Luiz Clerot

Proposlçio: PL nll 4.376193 Autor: Poder Executivo

Presidente: José Luiz Clerot (PMDB)
12 Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (PPBj
2l! Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Jarbas Lima (PPB)
Relator: Osvaldo Biolchi (PTB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLJPTB)

Augusto Viveiros
Francisco Horta
Osvaldo BioIchi
Raul Belém

PCdoB

Agnelo Queiroz Jandira Feghali

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Serv. Com. Especiais-Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706117062

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER SOBRE O
PROJETO DE LEI N2 4.376/93, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "REGULA A FALÊNCIA,

CONCORDATA PREVENTIVA E A
RECUPERAÇÃO DAS EMPRESAS QUE

EXERCEM ATIVIDADE ECONÔMICA
REGIDA PELAS LEIS COMERCIAIS

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

José A1demir
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)

BasOio Villani (PSDB)
Jofran Frejat

Luiz Buaiz
3 vagas

Vicente André Gomes

Darcfsio Perondi
Elisau Padilha
Genésio Bernardino
José Pinotti'
Pinheiro Landim
Saraiva Felipe

Cunha Bueno
Herculano AI1ghinetti
José Egydió
José Linhares
Pedro Correa
Talvane Albuquerque (PFL)

Ceci Cunha
Eduardo Mascarenhas
Elias Murad
Jovair Arantes
Zulaiê Cobra

Arlindo Chinaglia
Eduardo Jorge
Humberto Costa

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



COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA AO ESTUDO DAS REFORMAS
POLtrICAS, DEVENDO PROPOR, DENTRE

ESTAS, A ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO ELEITO
RAL E MODIFICAÇÕJ;S NA LEGISLAÇÃO
ELEITORAL-PARTIDARIA, INCLUSIVE AS

NECESSÁRIAS ALTERAÇÕES NA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL

Presidente: Mendonça Filho (PFL)
12 Vice-Presidente: Aracely de Paula (PFL)
22 Vice-Presidente: Jayme santana (PSDB)
32 Vice-Presidente: A1zira Ewerton (PSDB)
Relator: João Almeida (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Secretária: Brunilde Liviero Carvalho de Moraes
Local: Servo Com. Especiais-AOexo u, 5aIa 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)
32 Vice-Presidente: Vilmar Rocha (PFL)
Relator: saulo Queiroz (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Bloco (PUPSDIPSC)

Valdemar Costa Neto Marquinho Chedid

Bloco (PSBlPMN)

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

PMDB

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

PPB
A1zira Ewerton
Jarbas Uma
José Janene
Prisco Viana
Romel Anízio

PSDB

Feu Rosa
Jayme Santana
Roberto Santos
Silvio Torres

PT
João Paulo
Paulo Delgado
Sandra Starting

PDT

Coriolano Sales
Matheus Schmidt

Iberê Ferreira
Paes Landim

Pedrinho Abrão
Ricardo Barros

Roberto Pessoa
Rodrigues Palma

Vilmar Rocha

Barbosa Neto
Chicão Brígido
Marisa Serrano

Maurício Requião
Tetê Bezerra

1 vaga

Amaldo Faria de Sá
Cunha Bueno
José Unhares

Ricardo Izar
1 vaga

Aécio Neves
Cipriano Correia

Paulo Feijó
2 vagas

José Genoino
Padre Roque

Waldomiro Fioravante

EnioBacei
Eurípedes Miranda

Félix Mendonça
José Cartos Aleluia
Manoel Castro
Ney Lopes
Paes Landim
Saulo Queiroz
VilmarRocha

Edinho Bez
Germano Rigotto
Gonzaga Mota
Jurandyr Paixão
Pedro Novais
Silas Brasileiro

Delfim Netto
Fatter Júnior
José Janene
Júlio Redecker
Osmar Leitão

Firmo de Castro
Luiz Cartos Hauly
Marconi Perillo
Yeda Crusius

José Pimentel
Luiz Gushiken
Vânio dos Santos

Coriolano Sales
Femando Lopes

Francisco Horta

Augusto Viveiros
Efraim Morais
José Coimbra

Uma Netto
Moisés Upnik

Osório Adriano
Roberto Pessoa

PMDB
Antônio do Valle

Marcos Uma
Paulo Ritzel

3 vagas

PPB
Cunha Buano

Herculano Anghinetti
Laprovita Vieira

Márcio Reinaldo Moreira
Roberto Campos

PSDB
Antônio Feijão

Femando Torres
Octávio Elísio

1 vaga

PT
João Coser

Maria Conceição Tavares
NedsonMicheleli

PDT
Márcia Cibilis Viana

1 vaga

Bloco (PUPSDIPSC)

Eujácio Simões

Bloco (PSBlPMN)

Fernando Lyra

Aldo Arantes
PCdoB

1 vaga Sérgio Guerra

Haroldo Uma Ségio Miranda

PCdoB

Ricardo Heráclio

1 vaga



Salomão Cruz (PSDB)
samey Filho (PFL)

Sebastião Madeira (PSDB)
SUas Brasileiro (PMDB)

Secretário: Snvio Sousa da Silva
LocaI: Serv. Com. Especiais-Anexo 11, Sala 169·B
Telefones: 318-706117052

COMISSÃO EXTERNA

DESTINADA A FAZER LEVANTAMENTO DAS
OBRAS INACABADAS DO GOVERNO FEDERAL

Suplentes

Suplentes

Autor: PresJdêncla

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

José Priante (PMDB)
Luiz Femando (PSDB)

Paudemey Avelino (PPB)
Salomão Cruz (PSDB)

Titulares

Proposição:

Coordenador: Miro Teixeira (PDT)

TitUlares

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

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

Secretária: Fátima Moreira
LocaI: Servo Com. Especiais, Anexo 11, Sala 169-B
T~efone:318-7063

COMISSÃO EXTERNA

DESTINADA A AVERIGUAR IN LOCO
A SITUAÇÃO D!= CONFLITOS DE TERRA

NA REGIAO DO PONTAL DO
PARANAPANEMA, ESTADO DE SÃO PAULO

Coordenador: Luiz Eduardo Greenhalgh (PT)

TItulares Suplentes

Aloysio Nunes Ferreira (PMDB) Aldo Rebelo (PCdoB)
Benedito Guimarães (PPB) Antônio C. Pannunzio (PSDB)
Fernando Gabeira (PV) Augusto Carvalho (PPS)
Femando 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 PoseUa (PPB)
Zulaiê Cobra (PSDB) Pedro Canedo (PL)

Philemon Rodrigues

Alzira Ewerton (PSDB)
Anibal 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 DISPON(VEIS NA CENTRAL DE
INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA,

DESIGNADA OFICIALMENTE
"SALA DE INFORMAÇÕES"

Autor: Presidência

Luiz Femando (PSDB)
Osmir Lima (PFL)

Paudemey Avelino (PPB)
Socorro Gomes (PCdoB)

Coordenador: Gilney Viana (PT)

AntOnio Brasil (PMDB)
Femando Gabeira (PV)
Gervásio Oliveira (PSB)
Gilney Viana (PT)
Luciano Pizzatto (PFL)

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

COMISSÃO EXTERNA

PARA, NO PER(ODO DE 17-12-96 A 17-1-97,
PROMOVER LEVANTAMENTO DO PROCESSO

PRODUTIVO BÁSICO DA ZONA
FRANCA DE MANAUS

Proposição:
Coordenador: Antônio Feijão (PSDB)

Coordenador: Deputado Carlos Alberto (PSDB)
Albérico Cordeiro (PTB) Cunha Bueno (PPB)
Aroldo 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 IND(GENAS E ÀS QUESTÕES
DECORRENTES DESTE PROCESSO

Coordenador: sarney Filho (PFL)

Benedito Guimarães (PPB)
Carlos Airton (PPB)
Davi Alves Silva (PPB)
Gilney Viana (PT)

Secretária: Edla Calheiros Bispo
Serviço de Comissões Especiais - Anexo 11, Sala 169-8
Telefones: 318-706217061

COMISSÃO EXTERNA

PARA AVERIGUAR, NO PER(ODO
DE 17-10-96 A 30-6-97, A AQUISiÇÃO DE

MADEIREIRAS, SERRARIAS E EXTENSAS
PORÇÕES DE TERRAS BRASILEIRAS

POR GRUPOS ASIÁTICOS



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 3232/9i,
1996

R$ 4,00



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

Coordenação de Publicações

PUBLICAÇÕES À VENDA

o Brasil Visto da
Bahia - vol. 1 
Comissão de
Finanças e
Tributação, 1996

R$ 1,50

o PC do B na
Reforma
Constitucional,
1996

R$ 1,00

Processo
Legislativo:
contribuiçao ao
debate,
1996

R$ 3,00

o Brasi I Visto do
Ceará - vol. 2 
Comissão de
Finanças e
Tributação,
1996

R$ 1,50

o Brasil Visto do
Rio Grande do SuI
- vol. 4 .,
Comissão de
Finanças e
Tributação,
1996

R$ 1,50

Previdência
Social: O SUS e a
Companhia Va!e
do rio Doce, 1996

R$ 4,00

o Brasil Visto~
Pernambuco - vol.
3 - Comissão de
Finanças e
Tributação, 1996

R$ 1,50

Perfis
Parlamentares - nO
45 - Roberto
Morena, 1996

R$ 10,00

Relatório Anual:
março de 1995 a
janeiro de 1996
Com. ,Direitos
Humanos, ..
1996

R$ 1,00



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCU!vlENTAÇÃO 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
Timar-Leste,
1996

R$ 1,00

Debate
Econômico:
Audiências
públicas 1995,
vaI. 11, ."
1996

R$ 8,00

Seminário sobre
Regulame,ntação e
Fiscalização
Profissianal
·1996

R$ 4,00

Legislação Interna,
VaI. X, 1996 '

Sem preço



Subsecretaria de Ediç,ões Técnicas do Senado Federal
Via N·2, Unidade de Apoio 11I. Praça dos Três Poderes. CEP 70165-900. Brasília, DF.

CO/ROM Legislação Brasileira
1997

Quarta edição

Co-edição SDINF/SSANUPRODASEN

• Todas as normas de hierarquia superior a decreto-executivo editadas entre o
ano de 1946 e 31 de janeiro de 1997.

• Para cada norma apresentada, é fornecida a lista de normas editadas
posteriormente a ela e que a alteraram.

• Os textos integrais das normas editadas a partir de 1987 passaram a estar
disponíveis nesta edição.

• As demais normas são apresentadas em documentos-resumo, acompanhadas
de informações suficientes para que seja localizado o documento em uma coleção
de leis.

• Esta quarta edição do CD-ROM Legislação Brasileira ainda inclui o banco de
dados BBD (Biblioteca Brasileira de Direito), composto do acervo de informações
jurídicas descritivas (doutrina) originadas das coleções de 17 bibliotecas que
participam da Rede SABI de Bibliotecas.

Valor Unitário: R$ 65,00 (sessenta e cinco reais).
Despesas Postais:. R$ 5,00 (cinco reais) para cada CO.

O pedido deverá ser acompanhado de original do recibo de depósito a crédito
do FUNDASEN, Caixa Econômica Fe~eral, Agência 0005, conta n2 950.056-8,
operação 006.

Preencha o cupom abaixo e envie-nos hoje mesmo,

~2~'~------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---------



SENADO
FEDERAL

SECRETARIA
ESPECIAL
DE EDITORAÇÃO
E' PUBLlCAÇOES

EDIÇÃO DE HOJE: 208 PÁGINAS


